
Σπυρίδωνος Νόμπελη 3, 2402 Έγκωμη, Τηλ: 22355997 Fax:22356103, http://dim-makedonitissa3-lef.schools.ac.cy/ 

Σχολική Χρονιά 2019-2020 

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 

Επικοινωνία (12): ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΟΨΗ 
Αγαπητές μας οικογένειες, 
Σας παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις του σχολείου μέχρι την τελευταία ημέρα πριν 

από τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές. 

Σάββατο  
7 Δεκεμβρίου 2019 
10:45 π.μ 

Τα παιδιά των Γ’ και Δ΄ τάξεων θα συμμετάσχουν στη Χριστουγεννιάτικη 
Φιλανθρωπική Φιέστα του Αντικαρκινικού Συνδέσμου 
Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ, Αμφιπόλεως 11, Λευκωσία 
Απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Η μεταφορά με ευθύνη των γονέων. Στην 
εκδήλωση θα παρευρίσκονται εκπαιδευτικοί  
Μέλη του Συνδέσμου Γονέων θα έχουν την ευθύνη υποδοχής και παράδοσης (κ. 
Έλενα Χαραλάμπους 99671761) 

Κυριακή 
8 Δεκεμβρίου 2019 
11:00 π.μ – 3:00μ.μ. 

Εορταστική  Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση: Χριστούγεννα στο Πάρκο Χρωμάτων 
Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Γονέων σε συνεργασία με σχολείο. 

Περιλαμβάνει όμορφες δραστηριότητες, σε σταθμούς, για παιδιά και μεγάλους.  
Κατά την εκδήλωση όλα τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη 

χορωδία με Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια. Τα παιδιά θα τραγουδήσουν μεταξύ 11.30μμ – 
12.15μμ, χωρισμένα σε ηλικιακές ομάδες, (Α-Β, Γ-Δ, Ε-Στ). Τα παιδιά έχουν διδαχθεί τα 
τραγούδια στα πλαίσια των μαθημάτων τους και την ευθύνη διεύθυνσης της χορωδίας θα 
έχει ο μουσικός και μαέστρος Γιώργος Ταμπούρας. 

Δευτέρα 9 Δεκ’ μέχρι  
Παρασκευή 13 Δεκ 
2019 
 

Εκστρατεία «Υιοθέτησε μια Οικογένεια» 
Η εκστρατεία έχει στόχο να μην μείνει καμία οικογένεια και κανένα παιδί, χωρίς τα 
απαραίτητα που βοηθούν να  νιώσουν τη χαρά των Χριστουγέννων.  
Α΄ - Β΄ τάξεις: υγρά καθαρισμού, σκόνες πλυσίματος, καινούρια βιβλία και επιτραπέζια 
παιγνίδια.  
Γ΄ - Δ΄ τάξεις: λάδι, κονσέρβες, σάλτσα ντομάτας, σοκολάτες, παξιμάδια, γάλα διαρκείας. 
Ε΄- Στ΄ τάξεις: μακαρόνια, ρύζι, όσπρια, ξηροί καρποί, μπισκότα, δημητριακά και 
επιτραπέζια παιγνίδια.  

Δευτέρα 9 Δεκ’ μέχρι  
Παρασκευή 20 Δεκ 
2019 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ.  
Τα παιδιά μπορούν να ετοιμάσουν τις κάρτες τους, χειροποίητες ή και έτοιμες 
από την αγορά, και να τις ρίξουν στο κουτί κάτω από το δέντρο στον προθάλαμο 

του σχολείου, αφού γράψουν σε φάκελο ΚΑΘΑΡΑ το όνομα και το τμήμα  του 
παιδιού προς το οποίο θα στείλουν τις ευχές τους. Κάρτες μπορούν να στείλουν 
και στους εκπαιδευτικούς ή και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 

Δευτέρα  
09  Δεκ 20199 

Χριστουγεννιάτικη Φωτογράφιση για τα τμήματα Ε και Στ τάξεων. Κατά την ημέρα 
αυτή θα γίνει επίσης επανάληψη ομαδικής φωτογράφισης Δ1 και Δ2. 
Τα παιδιά των πιο πάνω τάξεων θα είναι ντυμένα με ρούχα ελεύθερης επιλογής. Η 
φωτογράφιση με αδέλφια έγινε κατά την ημέρα φωτογράφισης των μικρότερων 
παιδιών. 

Δευτέρα 
9 Δεκ’ 2019 για Α-Β-Γ 
Τρίτη 
10 Δεκ’ 2019 Δ-Ε – Στ 

 «Το μήνυμα των Χριστουγέννων». Ο π. Ιωάννης (ΙΝ Αγ. Παντελεήμονα) θα μιλήσει 
στα παιδιά όλων των τάξεων χωριστά για το μήνυμα των Χριστουγέννων. Η 
ομιλία θα έχει διάρκεια 30 λεπτών. 
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Πέμπτη 
12 Δεκ’ 2019  

Τμήματα Δ3+Α3 ΕΠΙΣΚΕΠΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 
Έλεγχος όρασης και ακοής 

Τρίτη 
17 Δεκ’ 2019 
9.30-10.00πμ 

Χορωδία Ε τάξης του σχολείου θα επισκεφθούν τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας 
Κύπρου  της 17  Δεκεμβρίου 2019 η ώρα 9:30π.μ., για να τραγουδήσουν τα 
κάλαντα και άλλα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 
Στις 10:30 θα τραγουδήσουν σε για εθνοφρουρούς σε Φυλάκιο της περιοχής 

Τρίτη 
17 Δεκ’ 2019 
Τέταρτη  
18 Δεκ 2019 

Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι (Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο): Μεταχειρισμένα 
βιβλία και παιχνίδια, CD, DVD, Μικροαντικείμενα (π.χ φωτογραφοθήκες, 
Χριστουγεννιάτικα στολίδια, κασετίνες κ.ά), Τσάντες και  Άλλα αξεσουάρ (π.χ. 
γάντια, κασκόλ, καπέλα κ.ά).  
Τα πιο πάνω να  παραδοθούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα  16/12/2019 

Τετάρτη  
18 Δεκεμβρίου 2019 
6.30 μ.μ. 

Βραδινή ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 
Συμμετέχουν τα παιδιά της Γ τάξης του σχολείου 

Πέμπτη  
19 Δεκεμβρίου 2019 
 

Κοινός εκκλησιασμός: Τα παιδιά θα λάβουν μέρος σε κοινό εκκλησιασμό με την 
ευκαιρία της έλευσης των Χριστουγέννων στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα και 
(προαιρετικά) Θεία Κοινωνία. Η μεταφορά θα γίνει με λεωφορεία. 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΧ. ΣΤΟΛΗ – ΟΧΙ ΦΟΡΜΕΣ.  
(Λεωφορείο €1.00 για όσα τμήματα θα μεταβούν με λεωφορείο) 

Πέμπτη  
19 Δεκεμβρίου 2019 
 

Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης για Δ, Ε και Στ τάξεις στην αίθουσα του 
σχολείου. 
Θεατρική Παράσταση, «Η ροδού τζαι το Χρυσόν Βερκίν, Θίασος Αντίλογος». 
Εισιτήριο €3  
Η παρακολούθηση θα γίνει μετά την επιστροφή από την εκκλησία. 

Παρασκευή 
20 Δεκεμβρίου 2019 
 

Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης για Α, Β και Γ τάξεις στην αίθουσα του 
σχολείου. 
Θεατρική Παράσταση, «Και τώρα τι. Θίασος ΜΑΣΚΑΡΙΝΙ». Εισιτήριο €3  
Η παρακολούθηση θα γίνει μετά την επιστροφή από την εκκλησία. 
 
Διανομή Χριστουγεννιάτικου Ταχυδρομείου εντός του σχολείου (ευχετήριες 
κάρτες που τα παιδιά ανταλλάζουν). 
 
Προσφορά Χριστουγεννιάτικου Δώρου Συνδέσμου Γονέων, προς όλα τα παιδιά. 
 
Διακοπές Χριστουγέννων: Δευτέρα 3/12/19 μέχρι Δευτέρα 6/1/20. Πρώτη ημέρα 
μετά τις διακοπές η Τρίτη 7/1/2020 

 

Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες για την ανταπόκριση σε όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
και θα πραγματοποιηθούν από το Σχολείο και τον Σύνδεσμο Γονέων. 
 
Για τις πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα στις ημέρες που ακολουθούν, τα παιδιά θα ενημερώνονται από 
τους εκπαιδευτικούς και όπου κρίνεται αναγκαίο θα δίνεται γραπτή ανακοίνωση. 
 
Το σχολείο παραμένει στη διάθεση όλων των οικογενειών για συνεργασία και κοινή δράση προς όφελος 
κάθε παιδιού ξεχωριστά αλλά και για την ευημερία ολόκληρης της σχολικής μας κοινότητας και σας 
παρακαλούμε να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία προς την κατεύθυνση αυτή. 
 
Ευχόμαστε σε όλες τις οικογένειες να έχουν Χαρούμενα Χριστούγεννα, με υγεία και ευλογία! 
                                                                                                           Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής 


