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ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ!
Καλωσορίσατε πίσω στο σχολείο μας! Ελπίζουμε να περάσατε όλοι όμορφα τις
διακοπές των Χριστουγέννων. Μπήκε το 2016 και το 2015 μοιάζει με μακρινή
ανάμνηση. Το πρώτο Σάββατο μετά τις διακοπές ο πάτερ Κοσμάς επισκέφτηκε
το σχολείο μας και έκανε τον αγιασμό για τη νέα χρονιά.

26-31 Οκτωβρίου 2015
Κλειστό λόγω half-term
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου
2015
Συνάντηση με γονείς
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
2015
Χριστουγεννιάτικη γιορτή
21 Δεκεμβρίου8 Ιανουαρίου 2016
Διακοπές Χριστουγέννων
Σάββατο 23 Ιανουαρίου
2016
Πρωινό με γονείς
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου
2016
Cake Sale
15-20 Φεβρουαρίου 2016
Κλειστό λόγω half-term
Σάββατο 19 Μαρτίου 2016
Συνάντηση με γονείς
21-31 Μαρτίου 2016
Κλειστό για Δυτικό Πάσχα

ssΚυριακή 3 Απριλίου 2016

Σχολικός εορτασμός εθνικών
επετείων 25ης Μαρτίου και
1ης Απριλίου
28 Απριλίου-2 Μαΐου 2016
Κλειστό για Ορθόδοξο
Πάσχα
30 Μαΐου-4 Ιουνίου 2016
Κλειστό λόγω Half Term
Σάββατο 18 Ιουνίου 2016
Συνάντηση με γονείς
Σάββατο 9 Ιουλίου 2016
Τελευταία ημέρα σχολικής
χρονιάς/ BBQ

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 την Κυριακή 31 Ιανουαρίου στην
εκκλησία μας.

ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
Ο Σεφ μας Λάκης και η ομάδα του επιστρέφουν
για να σερβίρουν πρόγευμα όπως κάθε χρόνο.
Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου αφού αφήσετε τα
παιδιά σας στο σχολείο, περάστε μια βόλτα
από το Αρχονταρίκι και απολαύστε ένα
πλούσιο πρόγευμα.
Τα λέμε εκεί!

Cake sale

κ. Καρτούδης

Όπως θα παρατηρήσατε, η ημερομηνία για το Cake
Sale έχει αλλάξει για την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου. Σας
παρακαλούμε φέρτε τα κέικ σας στο σχολείο το
Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου. Αν κάποιοι
γονείς μπορείτε να βοηθήσετε στην πώληση των κέικ,
παρακαλούμε πηγαίνετε στην βιβλιοθήκη της
εκκλησίας. Η βοήθειά σας θα είναι πολύτιμη.

Ήταν μεγάλη μας χαρά να
ξαναδούμε τον κ. Καρτούδη στην
Χριστουγεννιάτικη μας γιορτή. Του
ευχόμαστε να είναι γερός και
δυνατός.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
Δευτέρα

5:00μ.μ.-6:15μ.μ. (Γ΄και Δ΄τάξη)

Δευτέρα

6:30μ.μ.-8:00μ.μ. (Ε΄και Στ΄τάξη)

Τετάρτη

5:00μ.μ.-6:45μ.μ. (GCSE, A/S και A level)

Τετάρτη

7:00μ.μ.-8:00μ.μ. (Ενήλικες Beginners)

Τετάρτη

8:00μ.μ.-9:00μ.μ. (Ενήλικες Intermediate)

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 διαπιστώσει ότι είναι ευεργετικά για τα παιδιά
τους.

