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Σχολική Χρονιά 2018-2019

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
Επικοινωνία (14):Χριστουγεννιάτικη Φωτογράφιση, και Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
1. Χριστουγεννιάτικη Φωτογράφιση
Δευτέρα 3/12/18 Α-Β τάξεις, Τρίτη 4/12/18 Γ-Δ τάξεις, Τετάρτη 5/12/18 Ε-Στ τάξεις.
Τα παιδιά θα φορούν ρούχα ελεύθερης επιλογής κατά την ημέρα της φωτογράφισης. Το δικαίωμα για ρούχα
ελεύθερης επιλογής θα ισχύει για όλα τα παιδιά – ανεξάρτητα από το αν θα φωτογραφηθούν ατομικά επειδή
θα γίνεται και ομαδική φωτογράφιση τμήματος.
Όσα παιδιά επιθυμούν να φωτογραφηθούν με τα αδέλφια τους αυτό θα γίνεται κατά την ημέρα της
φωτογράφισης του μικρότερου παιδιού. Για παράδειγμα, αν ένα αγόρι της Α τάξης θέλει να φωτογραφηθεί με
την αδελφή του από τη Γ τάξη αυτό θα γίνει τη Δευτέρα. Το παιδί της Γ τάξης θα έρθει ντυμένο με ρούχα
ελεύθερης επιλογής δύο μέρες (Δευτέρα και Τρίτη).
Η ομαδική φωτογραφία κατά τμήμα θα αξιοποιηθεί για την έκδοση ημερολογίου.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο σχολείο μας
2. Φιλοξενία χορωδίας Παραπληγικών και Φίλων Κύπρου (Έναρξη Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων)
Δευτέρα 3 Δεκ’ 2018, 8-8.20π.μ.: Μέλη της χορωδίας των παραπληγικών και φίλων, υπό τη διεύθυνση του
καλλιτεχνικού διευθυντή Γιώργου Ταμπούρα θα τραγουδήσουν, μαζί με τα παιδιά, Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το πρωί στον πλακόστρωτο χώρο και θα έχει διάρκεια 20 λεπτών.
Τα μέλη των οικογενειών των παιδιών θα μπορούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση, μέχρι τις 8.20π.μ.
3. Εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα Χριστούγεννα»
Δευτέρα 3/12/2018 – Παρασκευή 7/12/18
Συμμετέχουμε στην εκστρατεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμού για παραχώρηση
ειδών οικιακής χρήσης και παιχνιδιών (ανακοίνωση).
4. Στόλισμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου από τα παιδιά
Παρασκευή 7 Δεκ’ 2018: Τα παιδιά θα κατασκευάσουν από ένα στολίδι με την καθοδήγηση των
εκπαιδευτικών και θα το κρεμάσουν στο δέντρο που θα στηθεί στον προθάλαμο της αίθουσας εκδηλώσεων.
5. Χριστουγεννιάτικο Πανηγύρι
Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, 3-8:00μ.μ. : Για την υποδοχή της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, ο
Σύνδεσμος Γονέων, διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο Πανηγύρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν όμορφες
δραστηριότητες και σταθμοί για παιδιά και μεγάλους. Κατά την εκδήλωση όλα τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία
να συμμετάσχουν στη χορωδία και να τραγουδήσουν Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια.
Το σχολείο στηρίζει την προσπάθεια του Συνδέσμου Γονέων και προσφέρει τη συνεργασία του για την
επιτυχημένη διοργάνωση της εκδήλωσης. Η συμμετοχή στην εκδήλωση θα δώσει την ευκαιρία σε όλα τα μέλη της
σχολικής μας κοινότητας να υποδεχθούμε με ζεστασιά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.
6. Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου, 7.00μμ. Στη γιορτή συμμετέχουν μόνο τα παιδιά της Γ τάξης.
7. Φιλανθρωπικό Παζαράκι Αγάπης με γλυκές και αλμυρές λιχουδιές
Πέμπτη 13 Δεκ’ 2018, (ολοήμερο): Το παζαράκι διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Γονέων (ανακοίνωση)
8. Παζαράκι μεταχειρισμένων βιβλίων και παιχνιδιών
Τετάρτη 19 Δεκ 2018: Το καθιερωμένο παζαράκι διοργανώνεται από το Μαθητικό Συμβούλιο.
9. Τελευταία ημέρα πριν από διακοπές Χριστουγέννων
Παρασκευή 21 Δεκ’ 2018: Εκκλησιασμός και προαιρετική συμμετοχή στο μυστήριο της Θ. Κοινωνίας και
ακολούθως, παρακολούθηση κινηματογραφικής παράστασης στο σχολείο.
Για αρκετές εκδηλώσεις έχει αποσταλεί ή θα αποσταλεί και χωριστή ανακοίνωση.
Ευχαριστούμε, όλες τις οικογένειες για τη θετική ανταπόκριση στις εκδηλώσεις και ευχόμαστε να υποδεχθούμε
όλοι με υγεία και συναισθήματα αγάπης τις ευλογημένες ημέρες των εορτών.
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής

