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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015
Λήξη σχολικού έτους
Αγαπητοί φίλοι, άλλη μια χρονιά έφτασε στο τέλος της! Έχουμε υπέροχες αναμνήσεις
από αυτή τη χρονιά όπως τις σχολικές μας γιορτές, το πρωινό για γονείς και πολλές
άλλες. Ήταν ακόμα μια επιτυχημένη χρονιά. It has truly been another successful year.
Τα παιδιά προοδεύουν στα μαθήματά τους και απολαμβάνουν το Ελληνικό Σχολείο.
Η τελευταία μέρα της χρονιάς είναι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σας παρακαλούμε μην
κανονίσετε κάτι την ημέρα αυτή, καθώς θα γίνει στο σχολείο μας το καθιερωμένο
BBQ, στο οποίο φυσικά είστε όλοι καλεσμένοι. Στο BBQ φέτος θα έχουμε ξανά τις
υπέροχες γεύσεις από τον σεφ μας Λάκη: ισπανική παέγια, πληγούρι (πουρκούρι),
ζουμερά μπιφτέκια και λουκάνικα. Επίσης έξω από το σχολείο το βαν με το παγωτό
θα περιμένει τα παιδιά , γι’ αυτό σας παρακαλούμε φροντίστε τα παιδιά να έχουν
ψιλά για να μπορούν να αγοράσουν. Ελπίζουμε να έρθετε για να λάβετε μέρος σε
αυτή την ξεχωριστή ημέρα!
Πέρα από το φαγητό, θα υπάρχουν και μερικές δραστηρότητες για τα παιδιά.
Μερικές από αυτές θα είναι: διακόσμηση μπισκότων, face-painting και tattoos, nail
painting, ποδόσφαιρο, επιτραπέζιο τένις και άλλα. Σας παρακαλούμε να είστε στο
σχολείο στη 1μ.μ. , καθώς το σχολείο θα κλείσει κανονικά στις 3.

«Εις το επανιδείν», αλλά όχι «αντίο»
Με λύπη σας ανακοινώνουμε ότι δύο αγαπημένες δασκάλες του σχολείου μας, η κ. Αγγελική Βοσκού και η κ. Γαλάτεια
Δημητρίου δεν θα συνεχίσουν του χρόνου στο σχολείο μας, λόγω του ότι πρέπει να αφοσιωθούν στην ολοκλήρωση του
διδακτορικού τους. Η κ. Αγγελική είναι στο σχολείο μας τα 5 τελευταία χρόνια και η κ. Γαλάτεια τα τελευταία 3.
Τις ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους, ευχόμαστε ολόψυχα Καλή Επιτυχία και ελπίζουμε να επιστρέψουν στο
σχολείο μας στο μέλλον.

PARENTS MEETING
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο parents meeting για φέτος θα γίνει στις 4 Ιουλίου και ώρα 1:30μ.μ. στο χωλ
του σχολείου μας. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τον/την δάσκαλο/α της τάξης, ο οποίος θα σας δώσει το δελτίο ελέγχου για
το Γ’ τρίμηνο καθώς και το ενδεικτικό/απολυτήριο των παιδιών.

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Συγχαρητήρια στον μαθητή του σχολείου μας (Year 5) Πέρι Χαραλάμπους για το πρώτο βραβείο στο Διαγωνισμό της Κ.Ε.Α.
"Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ" (Κατηγορία κολάζ). Ένα μεγάλο "μπράβο" και σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο
διαγωνισμό και έκαναν το σχολείο μας περήφανο!
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κ. Καρτούδης
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι ο κ. Καρτούδης, ο οποίος βρισκόταν στο νοσοκομείο από τις αρχές
Απριλίου με πνευμονία, πήρε εξιτήριο πριν δύο εβδομάδες. Είναι πολύ χαρούμενος που επέστρεψε σπίτι και αναρρώνει.
Δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο Queen’s Garden Party μετά τον τίτλο ΒΕΜ που του δόθηκε πέρσι. Παρόλα αυτά
είναι αισιόδοξος ότι θα μπορεί να παρευρεθεί στους εορτασμούς του χρόνου. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και
ανυπομονούμε να τον δούμε σύντομα στο σχολείο.

Μαθητές GCSE / AS & A LEVEL
Θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο «μπράβο» σε όλους τους μαθητές μας που έδωσαν τις εξετάσεις τους πρόσφατα και να
ευχηθούμε «καλή επιτυχία» και ό,τι καλύτερο!
Μας λυπεί το γεγονός να αποχαιρετάμε τους μαθητές μας, ειδικά όταν τόσα χρόνια τους βλέπαμε από μικρά να μεγαλώνουν στην
αγκαλιά του σχολείου μας. Το σχολείο μας τους περισσότερους τους παρέλαβε μικρούς και ντροπαλούς στο να μιλούν ελληνικά
και τώρα τους παραδίδουμε έφηβους που μιλούν τα ελληνικά με αυτοπεποίθηση και έχουν αγκαλιάσει την κουλτούρα μας και την
πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε όσους δεν θα επιστρέψουν για να συνεχίσουν με τις εξετάσεις των AS Greek ή A Level ευχόμαστε
κάθε επιτυχία στο μέλλον και καλά αποτελέσματα τον Αύγουστο!

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!
Κλείνοντας το τελευταίο για φέτος ενημερωτικό μας δελτίο θα θέλαμε να πούμε
ένα μεγάλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» σε ΟΛΟΥΣ σας για την συνεχή στήριξή σας σε ό,τι
κάνουμε. Ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο καλοκαιρινό διάλειμμα. Ήταν
μεγάλη μου ευχαρίστηση να γράψω τα δύο τελευταία ενημερωτικά δελτία του
σχολείου και εύχομαι να τα κρατήσω στα ίδια υψηλά στάνταρντ όπως η Nicky.
Σε εσάς που πάτε διακοπές ευχόμαστε να περάσετε υπέροχα όπου κι αν πάτε.
Είτε πάτε στην Κύπρο, Ελλάδα ή ακόμα και αν μείνετε στην Αγγλία.
Ανυπομονούμε να σας δούμε με τη νέα σχολική χρονιά!
Συνεχώς προσπαθούμε να βρίσκουμε τρόπους να βελτιώνουμε το σχολείο μας
και να εκσυγχρονιζόμαστε. Έτσι, αν έχετε εισηγήσεις μην διστάσετε να τις
αναφέρετε σε κάποιο μέλος του προσωπικού ή της επιτροπής. Επίσης εάν
γνωρίζετε φίλους ή συγγενείς που ψάχνουν να στείλουν τα παιδιά τους στο
ελληνικό σχολείο, προτείνετέ τους το σχολείο μας.
Περιμένουμε να δούμε νέα πρόσωπα με τη νέα σχολική χρονιά. Χωρίς τη
στήριξη των γονιών και της ευρύτερης κοινότητας, το ελληνικό μας σχολείο δεν
ευημερεί. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τις παραδόσεις, την
κουλτούρα, τις αξίες και τη γλώσσα μας ζωντανές.

Καλές Διακοπές λοιπόν! Θα σας δούμε ξανά σύντομα! Για
οποιεσδήποτε πληροφορίες για το σχολείο μας μπορείτε να
επισκέπτεστε τη σελίδα μας στο Facebook καθώς και την επίσημη
ιστοσελίδα του σχολείου.

