
Αγαπητοί γονείς, 

Επικοινωνούμε ξανά μαζί σας για να σας ενημερώσουμε και  να υπενθυμίσουμε ορι-

σμένα σημεία τα οποία θεωρούμε πολύ σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του 

σχολείου μας: 

Μετά από έγκριση του ΥΠΠΑΝ μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και φέτος 

την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη φωτογράφιση των παιδιών.  Αυτή θα γίνει 

τη Δευτέρα, 14 /12/20 στο χώρο του σχολείου.  Θα σας αποσταλεί φάκελος με 

όλες τις λεπτομέρειες .  Διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προ-

στασίας  τόσο από το σχολείο όσο και από τον φωτογράφο.  
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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-kb-lem.schools.ac.cy.  Εκεί θα μπορείτε να βρείτε πληρο-

φορίες για τη λειτουργία του σχολείου καθώς και ενημέρωση για δράσεις και 

προγράμματα τα οποία το σχολείο οργανώνει. 

Αντιμετώπιση και μέτρα προστασίας 

κατά του κορωνοϊού COVID-19  

Όπως όλοι γνωρίζουμε τα σχολεία λει-

τουργούν εφαρμόζοντας το υγειονομικό 

πρωτόκολλο που μας έχει αποσταλεί από 

το ΥΠΠΑΝ και το Υπουργείο Υγείας.  Υπεν-

θυμίζουμε τη δική σας υποχρέωση ως 

γονείς να ελέγχετε τα παιδιά σας καθημε-

ρινά και αν παρουσιάσουν οποιοδήποτε 

ύποπτο σύμπτωμα θα πρέπει να τα κρα-

τήσετε στο σπίτι και να συμβουλευτείτε 

τον παιδίατρό σας.  Σε αυτές τις περιπτώ-

σεις θα πρέπει να ενημερώνεται ο δάσκα-

λος του παιδιού ή η γραμματεία του σχο-

λείου.  Σε περιπτώσεις που ενημερώνεστε 

ότι το παιδί σας είναι στενή επαφή κρού-

σματος , θα πρέπει να ακολουθήσετε τις 

οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και να 

ενημερώσετε οπωσδήποτε το σχολείο.   

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σε περιπτώ-

σεις κρούσματος στο σχολικό χώρο θα 

ακολουθήσουμε τις οδηγίες του Υπουρ-

γείου Υγείας και θα ενημερώσουμε 

προσωπικά τις οικογένειες  που επηρε-

άζονται.   

Επίσης επειδή τα πρωτόκολλα προνο-

ούν ότι οι σχολικές αίθουσες θα πρέπει 

να αερίζονται επαρκώς κατά τη διάρ-

κεια των μαθημάτων και με δεδομένο 

ότι οι θερμοκρασίες συνεχώς μειώνο-

νται, συστήνουμε όπως τα παιδιά 

έρχονται στο σχολείο κατάλληλα ντυμέ-

να για να μην κρυώνουν αφού θα πα-

ραμένουν ανοικτά τα παράθυρα.  Πα-

ράλληλα συστήνουμε όπως έχουν μαζί 

του ατομικά χαρτομάντιλα και μικρό 

αντισηπτικό για ατομική χρήση. 
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Συλλογή τροφίμων για άπορες οικογένειες  
Μετατρέποντας σε πράξη το 

μήνυμα της αγάπης και της αλ-

ληλεγγύης που φέρνουν μαζί 

τους οι Άγιες Μέρες της Γέννη-

σης του Χριστού,  η εβδομάδα 7-

11/12/20 ορίστηκε ως εβδομά-

δα για συλλογή  τροφίμων  τα 

οποία θα δοθούν σε άπορες οι-

κογένειες του σχολείου ή όπου 

αλλού υπάρχει ανάγκη για βοή-

θεια.  Για καλύτερη οργάνωση 

έχουμε ορίσει τα είδη για κάθε 

τάξη, στον πίνακα δεξιά.  

Η συλλογή των τροφίμων γίνεται 

μετά από εισήγηση  του Κεντρι-

κού Μαθητικού    Συμβουλίου 

του σχολείου και στα πλαίσια 

της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών 

-5 Δεκεμβρίου.  

με σημείωση από τον 

αποστολέα.  Τα βιβλία 

θα συλλέγονται ως την 

Τετάρτη, 9/12/20.  

Περιβαλλοντικές Δρά-

σεις του σχολείου  

Στα πλαίσια του μαθή-

ματος της Περιβαλλοντι-

κής Εκπαίδευσης και 

στοχεύοντας στην καλ-

λιέργεια οικολογικής 

συνείδησης θέλουμε να 

υπενθυμίσουμε  τις πιο 

κάτω περιβαλλοντικές 

Συγκέντρωση και αποστο-

λή λογοτεχνικών βιβλίων 

για τα παιδιά στον Λίβανο  

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος 

Παιδικού και Νεανικού Βι-

βλίου  μαζί με την ΠΟΕΔ και 

το Υπουργείο Εξωτερικών 

οργανώνουν συλλογή παι-

δικών και νεανικών βιβλίων 

λογοτεχνίας στην αγγλική, 

γαλλική και αραβική γλώσ-

σα για να αποσταλούν στα 

παιδιά του Λιβάνου.  Κάθε 

βιβλίο θα ήταν καλό να εί-

ναι σε συσκευασία δώρου 

δράσεις οι οποίες πραγ-

ματοποιούνται στο σχο-

λείο: 

-Συλλογή τηγανελαίου 

σε συνεργασία με τον 

Μη Κερδοσκοπικό Οργα-

νισμό ΑΚΤΗ.  

Σας αποστέλλεται ενημε-

ρωτικό έντυπο με όλες 

τις λεπτομέρειες και 

πληροφορίες. 

-Ανακύκλωση μπατα-

ριών 

11 Δεκεμβρίου και τη δημιουργία ημερολογίων τοίχου 

για κάθε τμήμα του σχολείου με έργα και ζωγραφιές των 

παιδιών.  Με την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσου-

με τον Σύνδεσμο για τη συνεχή υποστήριξη και συνεργα-

σία που έχουμε, πάντα προς όφελος όλων των παιδιών 

του σχολείου και να τους συγχαρούμε για τη επιτυχή 

διοργάνωση των  δραστηριοτήτων τους. 

Υπενθυμίζουμε τις δρά-

σεις του Συνδέσμου Γο-

νέων του σχολείου μας 

που αφορούν τη διάθε-

ση των χριστουγεννιάτι-

κων λαχείων, τη χριστου-

γεννιάτικη αγορά που 

οργανώνεται στις 10 και 
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Δράσεις του Συνδέσμου Γονέων  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑ΄ (ΚΒ) -ΤΣΙΡΕΙΟ 

Τάξη/
Τμήμα 

 Είδη πρώτης ανάγκης 

Δ΄1 Είδη καθαρισμού σπιτιού 

Δ΄2 Είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνια, σα-
μπουάν κ.ά.) 

Δ΄3 Λάδι, αλεύρι 

Δ΄4 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, υγρά μαντιλά-
κια, αντισηπτικά 

Ε΄1 Κονσέρβες (λαχανικά, θαλασσινά, κρέας, 
ντομάτας) 

Ε΄2 Ρύζι, μακαρόνια, πουργούρι 

Ε΄3 Μέλι, μαρμελάδα, παξιμάδια 

Στ΄1 Καφές, τσάι, μπισκότα, ζάχαρη 

Στ΄2 Δημητριακά προγεύματος 

Στ΄3 Δημητριακά προγεύματος 

Διακοπές των                            

Χριστουγέννων 

  Τα σχολεία θα κλείσουν 

για τις διακοπές των Χρι-

στουγέννων την Τρίτη, 

22/12/20 και θα ανοίξουν 

την Πέμπτη, 7/1/21. 

 

Ευχόμαστε σε όλους          

Καλά Χριστούγεννα 

και Ευτυχισμένος ο           

Καινούριος Χρόνος 2021 


