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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Αγαπητοί γονείς, 

Ενημερώνουμε και υπενθυμίζουμε τα πιο κάτω: 

1. Βράβευση του σχολείου:  Το σχολείο μας έλαβε μέρος στην Περιβαλλοντική Δράση 

«Αλλάζω συνήθειες.  Δίνω ζωή στα απορρίμματά μου»  που πραγματοποίησε το Τμήμα 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με τη 

συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  

Η Στ΄2 του σχολείου με την καθοδήγηση του κ. Μαρίνου Καραγιώργη έδωσαν ζωή σε μια 

σπασμένη κιθάρα μετατρέποντας την σε ένα ηχείο.   Η συμμετοχή του σχολείου στο 

διαγωνισμό βραβεύτηκε με το δεύτερο παγκύπριο βραβείο.  Το μαθητικό συμβούλιο της 

Στ΄2 εκπροσώπησε το σχολείο στην τελετή βράβευσης που έγινε την Παρασκευή, 22/11/19 

στη Λευκωσία.  Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα παιδιά που δούλεψαν και στο 

δάσκαλό τους.  

2. Συμμετοχή των Δ΄τάξεων σε εκπαιδευτικά προγράμματα:  Οι Δ΄ τάξεις του σχολείου μας 

συμμετέχουν με τη σειρά στα εκπαιδευτικά προγράμματα «Ο τόπος μας με την παλέτα των 

ζωγράφων» που πραγματοποιείται στην Πινακοθήκη Λεμεσού και «Η διαχρονική μελέτη 

του νερού στον τόπο μας» που προσφέρεται στο Μουσείο Νερού (Συμβούλιο 

Υδατοπρομήθειας Λεμεσού).  Τα προγράμματα αυτά ενισχύουν τους μαθησιακούς στόχους 

και εμπλουτίζουν τις εμπειρίες των παιδιών. 

3. Χριστουγεννιάτικη γιορτή: Η χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου μας θα 

πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 18/12/19 στις 7:00 στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του 

σχολείου.   Σε αυτή θα λάβουν μέρος τα παιδιά της Ε΄ τάξης .  Έχει σταλεί η σχετική 

πρόσκληση.   

4. Αθλητική Ημερίδα με τη συμμετοχή γονιών:  Τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθούν  

αθλητικές ημερίδες  για τις Δ΄ τάξεις του σχολείου μας σύμφωνα με πρόγραμμα που σας 

έχει αποσταλεί.   Στις  αθλητικές ημερίδες  έχουν προσκληθεί και θα λάβουν μέρος  όσοι 

γονείς το επιθυμούν μετά από σχετική δήλωση.  Οι  ημερίδες  αυτές  εντάσσονται  στο 

πλαίσιο μιας σειράς από δραστηριότητες που στόχο έχουν την ενεργό εμπλοκή των γονιών 

στη διαδικασία μάθησης των παιδιών τους. 

5. Συλλογή τροφίμων για άπορες οικογένειες του σχολείου μας:  Μετατρέποντας σε πράξη 

το μήνυμα της αγάπης και της αλληλεγγύης που φέρνουν μαζί τους οι Άγιες Μέρες της 

Γέννησης του Χριστού τα παιδιά του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου 
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αποφάσισαν όπως διοργανώσουν εκστρατεία για  συλλογή  τροφίμων  τα οποία θα δοθούν 

σε άπορες οικογένειες του σχολείου.  Τα τρόφιμα θα συλλέγονται από την Πέμπτη 

12/12/19 μέχρι και τη Δευτέρα, 16/12/19.   

6. Χριστουγεννιάτικα Λαχεία:  Ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου  σας έχει αποστείλει  μπλοκ 

με χριστουγεννιάτικα λαχεία αξίας €20,00 για ενίσχυση του ταμείου του και παρακαλούμε 

όπως επιστραφούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 18/12/19.  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 τη επιτυχή 

διοργάνωση των  εκδηλώσεών τους.   

7. Λογότυπο του σχολείου: Όπως θα έχετε παρατηρήσει, το σχολείο έχει αποκτήσει νέο 

λογότυπο το οποίο θα εμφανίζεται σε όλα τα επίσημα έγγραφα του σχολείου καθώς και 

στις σχολικές φόρμες και φανέλες των παιδιών τις οποίες έχετε παραγγείλει μέσω του 

Συνδέσμου Γονέων.  Το λογότυπο έχει δημιουργηθεί από την κ. Σάντρα Γεωργιάδου, γονιό 

του σχολείου μας, την οποία ευχαριστούμε θερμά.  Σύμφωνα με τη δημιουργό του,  «το 

λογότυπο απεικονίζει το κτίριο του σχολείου που σχηματίζεται από την ένωση σχημάτων 

που παραπέμπουν στο κτίριο του σχολείου/θεάτρου, τον ήλιο και το βιβλίο.  Φιλοδοξεί να 

ενώσει την μάθηση/παιδεία και την μεταλαμπάδευση της γνώσης (ήλιος/ φως, βιβλίο, 

γνώση)». 

8. Ρούχα που αφήνονται στο σχολείο:  Έχουμε παρατηρήσει ότι πολλά παιδιά αφήνουν τα 

ρούχα τους στο σχολείο με αποτέλεσμα να έχουν μαζευτεί φόρμες, σακάκια, ζακέτες τα 

οποία  δεν ξέρουμε σε ποιους ανήκουν.  Όποιοι έχουν διαπιστώσει ότι έχουν χάσει ρούχα 

τους, μπορούν να τα ζητήσουν από το σχολείο. 

9. Κοινός εκκλησιασμός: Την Παρασκευή, 20/12/19 θα έχουμε κοινό εκκλησιασμό.  Τα παιδιά 

θα πρέπει να φορέσουν την επίσημη στολή και όσα θέλουν μπορούν να προετοιμαστούν 

για να κοινωνήσουν. 

10. Διακοπές των Χριστουγέννων:  Τα σχολεία θα κλείσουν για τις διακοπές των 

Χριστουγέννων την Παρασκευή, 20/12/19 και θα ανοίξουν την Τρίτη, 7/1/20. 

 

Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα 

και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος 2020 
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