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2014 – 2015
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Κυρ 1η Φεβρουαρίου 2015
Γιορτή Τριών Ιεραρχών
Cake Sale στην εκκλησία
(Μεγάλη ευκαιρία για όλους
τους ζαχαροπλάστες εκεί έξω!).
Σάβ 14 Φεβρουαρίου 2015

Πρωινό για τους γονείς στις 10:15
π.μ. στο Αρχονταρίκι
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Email: greekschoolofstandrews@yahoo.co.uk
Website: www.orthandrewgreeksch.co.uk

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ!
Καλωσορίσατε πίσω στο σχολείο μας. Ελπίζουμε να περάσατε ωραία στις διακοπές.
Οι διακοπές φαίνονται πλέον σαν μια μακρινή ανάμηση!
Η πρώτη εβδομάδα πίσω στο σχολείο ήταν ξεχωριστή για τα παιδιά. Ο πάτερ
Κοσμάς και ο πάτερ Ακάκιος ήρθαν στο σχολείο για τον πρώτο αγιασμό της νέας
χρονιάς και το ευλόγησαν, αφού ευλόγησαν και τα παιδιά. Τα μικρότερα παιδιά
ιδίως ήταν ενθουσιασμένα και περίμεναν στην σειρά υπομονετικά για να πάρουν την
ευλογία από το αγιασμένο νερό!

Κυρ 29 Μαρτίου 2015

Σχολική εκδήλωση για την 25η
Μαρτίου 1821 (έναρξη ελληνικής
επανάστασης) και την 1η Απριλίου
1955 (έναρξη απελευθερωτικού
αγώνα)

12:45μ.μ. στο «Χρ. Καρτούδης
Hall»
Σάβ 4 Απριλίου 2015
Έναρξη διακοπών Πάσχα

Οι μαθητές θα πρέπει να έρθουν
προετοιμασμένοι για να
μεταλάβουν

Σάβ 18 Απριλίου 2015
Έναρξη μαθημάτων
Μάιος / Ιούνιος
Ετήσια σχολική εκδρομή
Σάβ 11 Ιουλίου 2015
Λήξη σχολικού έτους
School BBQ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ
ΠΛΕΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ ΣΤΙΣ 10:30 ΚΑΙ
ΟΧΙ ΣΤΙΣ 10:15 ΟΠΩΣ ΠΡΙΝ.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ-ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Η γιορτή των Τριών Αγίων Πατέρων, Ιεραρχών και Οικουμενικών
Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και
Ιωάννη του Χρυσόστομου είναι ένας ετήσιος εορτασμός της Αγίας
μας Ορθόδοξης Εκκλησίας στην οποία τιμούμε την ακλόνητη πίστη
και πνευματική λάμψη των τριών Αγίων, που προσέφεραν το
σύνολο της ζωής και τις ικανότητές τους στην υπηρεσία του Θεού
και του ανθρώπου.
Ως ανιδιοτελής αρχιεπίσκοποι και ποιμένες οδήγησαν τους πιστούς στη λατρεία και
τη διακονία. Ως δάσκαλοι της αγάπης προσέφεραν καθοδήγηση στην πορεία της
αγιότητας. Ως Θεοπνεύστοι θεολόγοι χρησιμοποίησαν τις διανοητικές ικανότητές τους
για να αντιμετωπίσουν το σφάλμα και να υπερασπιστούν την αλήθεια. Ως άγιοι
άνθρωποι ζούσαν με έναν τρόπο που έδειξε σε όλους τη χάρη και την ευλογία της
κοινωνίας με το Θεό. Η ζωή και το έργο των Τριών Ιεραρχών υπογραμμίζουν την
ουσιαστική σχέση του κάθε ανθρώπου προς τον Θεό μέσα από την πίστη στο Χριστό.
Επιβεβαίωσαν ότι αυτή η σχέση γαλουχήθηκε μέχρι τη σωτηρία και την αιώνια ζωή
μέσα στην κοινότητα των πιστών, την Εκκλησία. Η Εκκλησία ήταν πρώτα απ 'όλα ένα
πνευματικό σπίτι όπου θα μπορούσαν να καλυφθούν οι ανάγκες και λαχτάρες της
ψυχής. Ήταν επίσης ένα μέρος της ανανέωσης, όπου οι άνθρωποι του Θεού έλαβαν
μια νέα διαθήκη με την προσφορά και τη νίκη του Χριστού. Επιπλέον, ο καθένας από
τους Τρεις Ιεράρχες δίδαξε ότι η εμπειρία ζωής στην Εκκλησία ήταν ένα μέσο για την
ολοκλήρωση, που οδηγεί τους πιστούς προς την τελειότητα της πίστης τους, και την
εκπλήρωση όλων των πραγμάτων στην ουράνια βασιλεία του Θεού.
Ο εορτασμός των Τριών Ιεραρχών θα γίνει αυτή την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου
στην εκκλησία μας.
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ
Σε μια πρόσφατη συνεδρία της σχολικής επιτροπής συζητήθηκαν οι δαπάνες λειτουργίας του σχολείου, καθώς και ο ετήσιος
προϋπολογισμός μας για τη συντήρηση καθώς επίσης και για πράγματα που θα θέλαμε να γίνουν και να βελτιώσουν το
σχολείο μας. Ένα από τα νέα μέλη της επιτροπής μας ένιωσε έκπληξη για το μεγάλο ποσό των γενικών εξόδων του σχολείου
και πρότεινε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι με τους γονείς αλλά και την κοινότητα, έτσι ώστε να μπορούν να δουν
πόσα είναι και γιατί η συγκέντρωση χρημάτων είναι τόσο σημαντική. Και αυτό θα κάνουμε παρακάτω.
Το σχολείο μας ήταν πάντα αυτοχρηματοδοτούμενο και μόνο από τα δίδακτρα, αλλά τα τελευταία χρόνια, τα χρήματα αυτά
δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν τα έξοδα λειτουργίας, έτσι ώστε το σχολείο παίρνει βοήθεια από την Εκκλησία και την
Φιλόπτωχο Αδελφότητα του Αποστόλου Ανδρέα.
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μας μισθωνόταν από την ΚΕΑ (Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή), αλλά τα τελευταία 2-3
χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και Κύπρο, οι αριθμοί αυτοί έχουν πλέον μειωθεί. Χρειαζόμαστε όλους
τους δασκάλους μας έτσι το σχολείο έπρεπε να καλύψει το έλλειμμα. Πέρυσι το κόστος λειτουργίας του σχολείου ήταν
περίπου £ 23.000,00. Ενώ οι αριθμοί μας συνεχίζουν να αυξάνονται κάθε χρόνο, το ίδιο κάνουν και τα γενικά έξοδα και έτσι η
τρέχουσα διάρθρωση των τιμών μας δεν καλύπτει τα γενικά έξοδα του σχολείου. (παρακαλούμε δείτε τον παρακάτω πίνακα):
ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ανά εβδομάδα

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ

ανά εβδομάδα

Ένα παιδί

£250.00

£5.95

£230.00

£5.48

Δύο παιδιά

£350.00

£8.33

£460.00

£10.95

Τρία παιδιά

£400.00

£9.52

£690.00

£16.43

Τέσσερα παιδιά

£400.00

£9.52

£920.00

£21.90

Το σχολείο λειτουργεί 42 εβδομάδες το χρόνο (εξαιρουμένων των αργιών).
Όπως μπορείτε να δείτε τα τρέχοντα δίδακτρά μας είναι πολύ λιγότερα από ό, τι οι περισσότερες οικογένειες πληρώνουν για
εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών που ίσως διαρκούν για μια ώρα. Κατανοούμε ότι εάν τα δίδακτρά μας ήταν αυτά
της τρίτης στήλης (βλ. πίνακα) θα επηρεαζόταν ο αριθμός των οικογενειών που είναι σε θέση να στείλουν τα παιδιά τους στο
σχολείο, γι 'αυτό και συνεχώς αναζητούμε άλλους τρόπους για μικρύνουμε τη διαφορά εσόδων-εξόδων. Κάθε χρόνο λοιπόν
διοργανώνουμε το cake sale μέσα στην Εκκλησία, το Raffle τον Μάρτιο / Απρίλιο, το Bags 2 School και την ιστοσελίδα Easy
Fundraising. Επίσης, σε κάθε σχολική γιορτή μέσα στην εκκλησία τα χρήματα που μαζεύονται από τον δίσκο δίνονται στο
σχολείο μας. Τέλος, η Φιλόπτωχος βοηθά το σχολείο με τα χρήματα που μαζεύονται από την πώληση σημαιών τον Οκτώβριο.
Ψάχνουμε επίσης για ευκαιρίες που αφορούν επιχορηγήσεις/lottery funding σε σχολεία για να μπορούμε να συνεχίσουμε να
αγοράζουμε laptops / διαδραστικούς πίνακες, έτσι ώστε τα παιδιά μας μπορούν να πάρουν το καλύτερο από κάθε μάθημα.
Λόγω του ότι η επιτροπή μας αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς και γονείς, ο χρόνος μας είναι περιορισμένος στο τι
μπορούμε να επιτύχουμε πλήρως και γι’ αυτό πάντα ψάχνουμε για ανθρώπους που έχουν λίγο χρόνο να μας βοηθήσουν να
επιτύχουμε το καλύτερο για το σχολείο μας και τις μελλοντικές γενιές που θα έρθουν.
Έτσι, σημειώστε ότι το ετήσιο raffle θα είναι μετά το τέλος της γιορτής μας, την Κυριακή 29 Μαρτίου. Εάν κάποια επιχείρηση
θα ήθελε να δωρίσει ένα βραβείο για την κλήρωση, αναφέρετέ το σε ένα από τα μέλη της επιτροπής που θα βρίσκεται στην
είσοδο του σχολείου το πρωί. Θα στείλουμε με τα παιδιά 4 μπλοκ λαχνών ανά οικογένεια στα μέσα Φεβρουαρίου. Έχουμε τη
σχετική άδεια για την κλήρωση και έτσι μπορούν να πωληθούν εισιτήρια σε τυχόν συναδέλφους, καθώς και στην οικογένεια
και στους φίλους σας. Η επιστολή με όλες τις πληροφορίες θα σταλεί μαζί με τους λαχνούς.
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EASY FUNDRAISING

BAGS 2 SCHOOL

Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε το Easy Fund Raising.
Είναι πολύ απλό.Ψωνίστε σε απευθείας σύνδεση με τα
αγαπημένα σας καταστήματα και βοηθήστε το σχολείο
μας! Κατά μέσο όρο 5% του τι ξοδεύετε είναι εισφορά.
Για παράδειγμα, εάν το ποσοστό εισφοράς είναι 2,5%,
το σχολείο θα λάμβάνει 2,5 σεντς για κάθε £1 που
ξοδεύετε. Κάθε σεντ μετράει. Σας παρακαλούμε
ενημερώστε τους φίλους και την οικογένειά σας για να
γίνουν μέλη!Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι:
http://www.easyfundraising.org.uk/causes/orthandrewgre
eksch

Το Bags to School Collections για το 2015 έχει
προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 27 Απριλίου και τη
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Ξέρουμε ότι θα ανταποκριθείτε και
πάλι θετικά και θα βοηθήσετε το σχολείο μας.
Σίγουρα γνωρίζετε τη διαδικασία μέχρι τώρα, αλλά ας
ενημερώσουμε και εκείνους που δεν γνωρίζουν: Ψάχνουμε
για τυχόν αχρησιμοποίητα ρούχα, κλινοσκεπάσματα και
ζευγάρια παπούτσια. Παρακαλούμε να τα βάλετε σε μαύρες
σακούλες και να τους φέρετε στο σχολείο ή την εκκλησία.
Όσο βαρύτερες είναι οι σακούλες τόσο περισσότερα
χρήματα μαζεύονται για το σχολείο μας.

CAKE SALE ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Το καθιερωμένο Cake Sale του σχολείου μας θα λάβει χώρα αυτή την Κυριακή. Μπορείτε να φέρετε κέικ είτε στο
σχολείο το Σάββατο είτε την Κυριακή στη Βιβλιοθήκη της Εκκλησίας (το δωμάτιο στα δεξιά της εισόδου της εκκλησίας).
Αν υπάρχουν γονείς που είναι σε θέση να βοηθήσουν με την πώληση των κέικ, μπορούν να πάνε στη βιβλιοθήκη.
Εκτιμούμε ιδιαιτέρως οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να προσφέρετε!

PARENTS BREAKFAST ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο πρωινό για γονείς. Δεν υπάρχει καμία χρέωση
βεβαίως, είναι ένας μικρός τρόπος να σας ευχαριστήσουμε για όλη τη συνεργασία και τη στήριξή σας. Επίσης θέλουμε
να γνωρίσουμε τους νέους γονείς αλλά και να τα πούμε με τους παλιούς!
Μόλις φέρετε τα παιδιά για το σχολείο ελάτε στην αίθουσα της εκκλησίας και κεραστείτε ένα ζεστό σάντουιτς της
επιλογής σας (μπέικον, λουκάνικα και αυγά) και ένα φλιτζάνι τσάι ή καφέ. Καθώς φέτος θα είναι και η ημέρα του Αγίου
Βαλεντίνου, περιμένουμε από τον αγαπητό μας σεφ Λάκη να μας φτιάξει αυγά σε σχήμα καρδιάς!

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ!
Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τρεις νέους βοηθούς-εθελοντές δασκάλους στο σχολείο μας: την Ελένη, την Έμι και τον
Βαγγέλη. Είναι μαζί μας από τον Οκτώβριο και τους ευχαριστούμε, καθώς η βοήθειά τους είναι πολύτιμη για όλους!
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Πολλοί από εσάς θα γνωρίζετε ότι η Nicki είχε αναλάβει το Ενημερωτικό μας Δελτίο τα τελευταία χρόνια. Η οικογένειά
της έχει μεγαλώσει πρόσφατα και έχει ξεκινήσει επίσης ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα το οποίο δεν της επιτρέπει να
συνεχίσει με το ενημερωτικό δελτίο και την επιτροπή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Νίκη για όλη τη σκληρή
δουλειά και την αφοσίωσή της στο σχολείο μας! Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ένας πρώην μαθητής , ο Nik Στυλιανού
προσφέρθηκε να αναλάβει να γράφει τα ενημερωτικά μας δελτία από δω και πέρα.
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ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΑΓΓΛΙΚΑ από τις «Αλκυονίδες»
£6.00 (διαθέσιμο στο γραφείο), η £1.00 πάει στο σχολείο μας
«ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ»
Οι Αλκυονίδες Η.Β. είναι εγγεγραμμένες από το 2008 (No. 1125976) για να στηρίζουν χαμηλόμισθες οικογένειες από
την Κύπρο που υποβάλλονται σε ιατρικές θεραπείες σε νοσοκομεία του Η.Β. Οι Αλκυονίδες είναι ένας μη
κερδοσκοπικός και φιλανθρωπικός οργανισμός. Αποτελείται από αφοσιωμένους εθελοντές που προσφέρουν το χρόνο
και την προσπάθεια τους, προκειμένου να βοηθήσουν τις οικογένειες σπό Κύπρο που ταξιδεύουν στο Ηνωμένο
Βασίλειο για ιατρική περίθαλψη, η οποία δεν είναι διαθέσιμη στην Κύπρο. Αυτές οι οικογένειες έχουν να
αντιμετωπίσουν τεράστια έξοδα. Τον Μάρτιο του 2010 ιδρύθηκε η «φωλιά των Αλκυονίδων», ένα καταφύγιο για τις
Κύπριους ασθενείς στο κεντρικό Λονδίνο. Η «φωλιά» είναι κοντά σε νοσοκομεία και προσφέρει ένα οικείο περιβάλλον,
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και της κυπριακής τηλεόρασης. Το φιλανθρωπικό αυτό ίδρυμα καλύπτει το
κόστος των ενοικιαζόμενων καταλυμάτων. Τα μέλη των Αλκυονίδων επισκέπτονται τακτικά τους ασθενείς για να
παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη και συχνά να βοηθήσουν με διάφορες υπηρεσίες όπως αυτές της μεταφοράς
και της μετάφρασης.
Το 2014 οι Αλκυονίδες Ηνωμένου Βασίλειου Μπέρμιγχαμ & Midlands ξεκίνησαν με σκοπό να υποστηρίξει Κύπριους
ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία για «αμυλοείδωση» στο Queen Elizabeth Hospital Μπέρμιγχαμ. Η δυναμική
ομάδα των Αλκυονίδων και των Ελληνικών Κοινοτήτων των Midlands παρέχουν ηθική υποστήριξη, υπηρεσίες
μεταφορών, μετάφρασης και να δέχονται εισφορές για μελλοντική βοήθεια για τη στέγαση και άλλες βασικές ανάγκες
των ασθενών.

GIFT AID FORMS
Η εκκλησία μας έχει κάνει εγγραφή στο Gift Aid. Τον τελευταίο χρόνο περίπου κατάφερε να ζητήσει την επιστροφή
χρημάτων μέσω του gift aid από τις δωρεές που η κοινότητα κάνει κάθε Κυριακή μέσω του δίσκου κατά τη Θεία
Λειτουργία. Έχουμε δώσει τις φόρμες για το gift aid forms για να ζητήσουμε από γονείς, συγγενείς και φίλους να τις
γεμίσουν, εάν έρχονται στην εκκλησία του Απ. Ανδρέα. Η κάθε φόρμα θα πρέπει να συμπληρωθεί από άτομα άνω των
18 ετών, που είναι φορολογούμενοι πολίτες ως άτομα και όχι ως οικογένειες. Τα χρήματα που συλλέγει η εκκλησία
χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της όμορφης εκκλησίας μας και επίσης για βοήθεια πολλών ανθρώπων εντός των
κοινοτήτων των Midlands και άλλων ελληνικών κοινοτήτων τόσο στη Βρετανία όσο και στο εξωτερικό. Μέλη της
επιτροπής μας θα έχουν τις φόρμες gift aid στην είσοδο του σχολείου το πρωί αν θα θέλατε μία, εναλλακτικά στείλτε
email στη Nicola ή Πέτρο στο greekschoolofstandrews@yahoo.co.uk και θα σας στείλουμε ένα αντίγραφο. Θα πρέπει να
εκτυπωθούν και να παραδοθούν με γνήσια υπογραφή και όχι φωτοτυπία.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δευτέρα 5:00 μ.μ - 6:15 μ.μ. (Γ΄και Δ΄τάξη)
Δευτέρα 6:30 μ.μ. – 8:00 μ.μ. (Ε΄και Στ΄τάξη)
Τετάρτη 5:00 μ.μ. – 6:45 μ.μ. (GCSE, A/S & A Level)
Τετάρτη 7:00 μ.μ. – 8:30 μ.μ. (Ενήλικες)
Σημείωση: Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τα εγγεγραμμένα παιδιά του Σαββάτου
Περιμένουμε να δούμε κι άλλα παιδιά του σχολείου μας στις απογευματινές τάξεις! Γονείς που τα παιδιά τους παρακολουθούν αυτά
τα μαθήματα έχουν παρατηρήσει ότι είναι ευεργετικά για τα παιδιά τους.

