ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑ΄
(ΚΒ)-ΤΣΙΡΕΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αγαπητοί γονείς,

Βασιλέως Κωνσταντίνου, 3076
Λεμεσός
Τηλ.: 25 692680
Φαξ.: 25 692685
E-mail:
dim-lemesos11-kblem@schools.ac.cy
Ιστοσελίδα:
http://dimlemesos11-kblem.schools.ac.cy/

Επικοινωνούμε ξανά μαζί
σας για να σας ενημερώσουμε και να υπενθυμίσουμε ορισμένα σημεία τα
οποία θεωρούμε πολύ
σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας:
Αντιμετώπιση και μέτρα
προστασίας κατά του κορωνοϊού
COVID-19:
Όπως όλοι γνωρίζουμε τα
σχολεία λειτουργούν εφαρμόζοντας το υγειονομικό πρωτόκολλο που μας
έχει αποσταλεί από το ΥΠΠΑΝ και το Υπουργείο
Υγείας. Υπενθυμίζουμε τη
δική σας υποχρέωση ως
γονείς να ελέγχετε τα παιδιά σας καθημερινά και αν
παρουσιάσουν οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα
θα πρέπει να τα κρατήσετε
στο σπίτι και να συμβουλευτείτε τον παιδίατρό
σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώνεται ο δάσκαλος του
παιδιού ή η γραμματεία
του σχολείου. Σε περιπτώσεις που ενημερώνεστε ότι
το παιδί σας είναι στενή
επαφή κρούσματος , θα
πρέπει να ακολουθήσετε
τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και να ενημερώσετε οπωσδήποτε το σχολείο. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σε περιπτώσεις

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
κρούσματος στο σχολικό
χώρο θα ακολουθήσουμε
τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και θα ενημερώσουμε προσωπικά τις οικογένειες που επηρεάζονται. Θεωρούμε επίσης
απαραίτητο όπως όλα τα
παιδιά έχουν μαζί τους
ατομικά χαρτομάντιλα και
μικρό αντισηπτικό για δική
τους χρήση. Επίσης, μετά
και τις τελευταίες οδηγίες,
η προστατευτική μάσκα
είναι
υποχρεωτική για
όλα τα παιδιά. Παρακαλούμε όπως τα παιδιά φορούν τη μάσκα τους κατά
την είσοδό τους στον σχολικό χώρο και προτρέπουμε όπως φέρνουν μαζί
τους τουλάχιστον ακόμα
μία για να την αντικαταστήσουν, αν χρειαστεί.
Επίσης, για λόγους υγιεινής θα ήταν καλό να
έχουν μαζί τους ένα σακουλάκι ή ένα μικρό κουτάκι όπου θα αποθηκεύουν τη μάσκα τους όταν
μετακινούνται για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Επίσης , όπως γνωρίζετε, η
διενέργεια εβδομαδιαίου
τεστ ανίχνευσης αντιγόνου
(rapid test) είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά.
Κάθε Τετάρτη επισκέπτεται το σχολείο κινητή μονάδα του Υπουργείου Υγείας και το μεγαλύτερο πο-

σοστό των παιδιών διενεργεί το τεστ στο σχολείο,
οπότε δε χρειάζεται να
γίνει οποιοσδήποτε άλλος
έλεγχος. Όσα παιδιά διενεργούν το τεστ εκτός σχολείου, παρακαλούμε όπως
αυτό γίνεται κάθε Τετάρτη
για να συμβαδίζουν με τα
υπόλοιπα παιδιά και να
είναι πιο πρακτικός ο
έλεγχος.

Έγκαιρη προσέλευση των
παιδιών στο σχολείο
Με λύπη μας παρατηρούμε ότι πολλά παιδιά αργοπορούν το πρωί με αποτέλεσμα σε ορισμένες τάξεις
να έρχονται παιδιά μέχρι
τις 8:00 ή και αργότερα.
Αυτό διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία της τάξης και παρεμποδίζει την
ομαλή έναρξη των μαθημάτων αναστατώνοντας
τόσο τα παιδιά που αργούν όσο και τα παιδιά και
τους εκπαιδευτικούς που
έχουν ξεκινήσει το μάθημά τους. Παρακαλούμε
όπως η κάθε οικογένεια
οργανώσει καλύτερα το
πρωινό πρόγραμμα της,
έτσι ώστε στις 7:45 που
αρχίζουν τα μαθήματα να
βρίσκονται όλα τα παιδιά
στο σχολείο.
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Συλλογή τροφίμων για άπορες οικογένειες
Συλλογή τροφίμων για άπορες οικογένειες: Μετατρέποντας σε πράξη το μήνυμα της
αγάπης και της αλληλεγγύης που φέρνουν μαζί τους οι Άγιες Μέρες της Γέννησης του
Χριστού, η εβδομάδα 13-17/12/21 ορίστηκε ως εβδομάδα για συλλογή τροφίμων τα
οποία θα δοθούν σε άπορες οικογένειες του σχολείου ή όπου αλλού υπάρχει ανάγκη
για βοήθεια. Για καλύτερη οργάνωση έχουμε ορίσει για κάθε τάξη τα πιο κάτω:
Τάξη/Τμήμα
Δ΄1

Είδη καθαρισμού σπιτιού

Δ΄2

Είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνια, σαμπουάν κ.ά.)

Δ΄3

Λάδι, αλεύρι

Ε΄1

Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, υγρά μαντιλάκια, αντισηπτικά

Ε΄2

Κονσέρβες (λαχανικά, θαλασσινά, κρέας, ντομάτας)

Ε΄3

Ρύζι, μακαρόνια, πουργούρι

Ε΄4

Μέλι, μαρμελάδα, παξιμάδια

Στ΄1

Καφές, τσάι, ζάχαρη

Στ΄2

Δημητριακά προγεύματος

Στ΄3

Μπισκότα, μπάρες δημητριακών

Η συλλογή των τροφίμων γίνεται μετά από εισήγηση του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου και στα πλαίσια της Εβδομάδας Εθελοντισμού. Μετά ξανά από
εισήγηση του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου συνεχίζεται η συλλογή δώρων για
άπορα παιδιά που «ξεχνά» ο Άγιος Βασίλης σε συνεργασία με το Κανάλι 6, την ΕΜΕΛ και
τα αρτοποιεία Sunfresh.
«Η εκπαίδευση
είναι δύναμη
που γιατρεύει
την ψυχή»
Πλάτων
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Μέρες με χρώμα στο σχολείο: Μετά από επιθυμία
του Κεντρικού Μαθητικού
Συμβουλίου αποφασίσαμε όπως την Παρασκευή
17/12/21 και την τελευταία εργάσιμη μέρα πριν
τις
χριστουγεννιάτικες
διακοπές, την Τετάρτη
22/12/21
τα
παιδιά
έρθουν στο σχολείο φορώντας ό,τι ρούχα θέλουν
και όχι τη στολή τους.
Δράσεις του Συνδέσμου
Γονέων: Υπενθυμίζουμε
τις δράσεις του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου μας που αφορούν τη
διάθεση των χριστουγεννιάτικων λαχείων και τη
δημιουργία ημερολογίων

τοίχου για κάθε τμήμα
του σχολείου με έργα
και ζωγραφιές των παιδιών. Με την ευκαιρία
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Σύνδεσμο
για τη συνεχή υποστήριξη και συνεργασία που
έχουμε, πάντα προς
όφελος όλων των παιδιών του σχολείου και
να τους συγχαρούμε για
την επιτυχή διοργάνωση
των
δραστηριοτήτων
τους. Να ευχαριστήσουμε επίσης για την
όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στο σχολείο
με τη διακόσμηση του
εξωτερικού χώρου.

Ενημέρωση από την ιστοσελίδα του σχολείου: Σας ενημερώνουμε
ότι η ιστοσελίδα του
σχολείου μας συνεχώς
ενημερώνεται και μπορείτε να την επισκέπτεστε
στη διεύθυνση
dim-lemesos11-kblem.schools.ac.cy.
Διακοπές των Χριστουγέννων: Τα σχολεία θα
κλείσουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων
την Τετάρτη , 22/12/21
και θα ανοίξουν την Παρασκευή , 7/1/22.
Ευχόμαστε σε όλους
Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2022

