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Ενημερωτικό Δελτίο Α΄τριμήνου 2014
2014 – 2015
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Κυρ 2 Νοεμβρίου 2014
Σχολική Εκδήλωση 28ης
Οκτωβρίου «ΟΧΙ»
12:45μ.μ. στο «Χρ. Καρτούδης
Hall»
Κυρ 21 Δεκεμβρίου 2014
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
12:45μ.μ στο «Χρ. Καρτούδης
Hall»

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο. Θα θέλαμε να
σας καλωσορίσουμε όλους τους καινούριους μαθητές και γονείς στο σχολείο μας. Τα
παιδιά του Νηπιαγωγείου έχουν κάνει ένα φανταστικό ξεκίνημα στη σχολική τους ζωή στο
ελληνικό σχολείο!
Είχαμε ένα πολυάσχολο ξεκίνημα με τη νέα σχολική χρονιά, καθώς είχαμε ένα μεγάλο
γεγονός για την κοινότητά μας στις 4 Οκτωβρίου. Ο κ. Καρτούδης τιμήθηκε με το British
Empire Medal από εκπρόσωπο της Βασίλισσας, τον Lord Lieutenant Mr Paul Sabapathy.
Ήταν μια υπέροχη και συγκινητική ημέρα. Ο κ. Καρτουδης εξέφρασε πως ήταν «η
ωραιότερη ημέρα της ζωής του». Τα παιδιά μας μας έκαναν πολύ περήφανους εκείνη τη
σημαντική ημέρα. (για περισσότερες φωτογραφίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας)

Σάβ 20 Δεκεμβρίου 2014
Κλείσιμο σχολείου για
διακοπές Χριστουγέννων.
Σάβ 10 Ιανουαρίου 2015
Έναρξη μαθημάτων
Κυρ 1η Φεβρουαρίου 2015
Cake Sale στην εκκλησία
(Μεγάλη ευκαιρία για όλους
τους ζαχαροπλάστες εκεί έξω!).
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
PARENTS AFTERNOON
(Θα ανακοινωθεί αργότερα)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου θα γίνει η σχολική εκδήλωση για την «28η Οκτωβρίου 1940Ημέρα του ΟΧΙ». Παρακαλούμε θερμά όλα τα παιδιά να είναι στο σχολείο στις 12:45.
Αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για την κοινότητά μας. Το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου
1940, την αυγή (4:00 πμ) ο Ιταλός πρέσβης στην Ελλάδα,Γκράτσι , παρέδωσε στον Μεταξά ένα
τελεσίγραφο. Μετά από μια συνάντηση στη Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα, απαίτησαν η
Ελλάδα να επιτρέψει στις δυνάμεις του Άξονα να εισέλθουν στο ελληνικό έδαφος και να
καταλάβουν ορισμένα στρατηγικά σημεία. Αν δεν συμμορφωνόταν με αυτές τις απαιτήσεις,
αυτό σήμαινε πόλεμο. Οι Έλληνες απάντησαν με μία λακωνική λέξη: ΟΧΙ! Που φαίνονται τόσο
τυπικά ελληνικά!. Τα ελληνικά σύνορα δέχθηκαν επίθεση στις 5:30 π.μ. που ήταν και η αρχή
της συμμετοχής της Ελλάδας στον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο βάζοντας «Greco Italian War» και «The battle of
Greece».
Από το πρωί της 28ης Οκτωβρίου ο ελληνικός λαός βγήκε στους δρόμους, ανεξαρτήτως
πολιτικών πεποιθήσεων, φωνάζοντας "ΟΧΙ". Από το 1942 γιορτάζεται ως Ημέρα του ΟΧΙ.
Μπορείτε επίσης να δείτε μια δραματοποιημένη περιγραφή της συνάντησης μεταξύ Μεταξά και
Γκράτσι, ένα μυθιστόρημα γραμμένο από τη μεριά του Γκράτσι και την ταινία «Το μαντολίνο
έννοια του Λοχαγού Κορέλι».
Επομένως, σας παρακαλούμε να έρθετε, να υψώσουμε την σημαία μας και να μας βοηθήσετε
να γιορτάσουμε ένα υπέροχο κομμάτι της ιστορίας μας.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Καλωσορίζουμε φέτος στο σχολείο μας τις δύο νέες δασκάλες, κ. Σταυρούλα Θωμά που έχει
αναλάβει την Γ΄τάξη καθώς και την κ. Έλλη Ευαγγελίδου που έχει αναλάβει την Στ΄τάξη.
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EASY FUNDRAISING

BAGS 2 SCHOOL

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και θα αρχίσουμε να
σκεφτόμαστε χριστουγεννιάτικα δώρα, θα θέλαμε να
υπενθυμίσουμε όλους εσάς που ψωνίζετε online, γιατί με την
ένταξή σας στη σελίδα Easy Fundraising Org, μπορείτε να μας
βοηθήσετε να συγκεντρώσουμε χρήματα, χωρίς να σας
κοστίζει τίποτα. Προς το παρόν έχουμε μόνο 11 υποστηρικτές
και πρέπει να αυξήσουμε αυτόν τον αριθμό. Τόσο απλό.
Κατάστημα σε απευθείας σύνδεση με τα αγαπημένα σας
καταστήματα και συγκέντρωση χρημάτων για το σχολείο σας
την ίδια στιγμή. Οι δωρεές ποικίλλουν, αλλά 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 να ενημερώσετε τους φίλους και την οικογένειά
σας για να ενταχθούν και αυτοί. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας
είναι:
http://www.easyfundraising.org.uk/causes/orthandrewgreeksch

Επίσης, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όλους σας ότι το
«Bags to School» είναι προ των πυλών. Πιστεύουμε ότι
για ακόμη μια φορά θα μας βοηθήσετε να συγκεντρώσουμε
τα χρήματα για το Σχολείο μας. Είμαστε βέβαιοι ότι
γνωρίζετε τη διαδικασία από τώρα, αλλά να ενημερώσουμε
και εκείνους που δεν γνωρίζουν: Ψάχνουμε για τυχόν
αχρησιμοποίητα ρούχα, κλινοσκεπάσματα και ζευγάρια
παπούτσια. Παρακαλώ να τα βάλετε σε μαύρες σακούλες
και να τους φέρετε στο σχολείο ή την εκκλησία. Με τον
ερχομό των Χριστουγέννων είμαστε 100% ότι υπάρχουν
πολλοί από εσάς που θα μπορούσαν να ψάξουν και να
βρουν μερικά ανεπιθύμητα είδη ένδυσης ή υπόδυσης. Όσο
βαρύτερες είναι οι σακούλες τόσο περισσότερα χρήματα
για το σχολείο μας .
Η ημερομηνία συγκέντρωσης είναι η Τρίτη 11 Νοεμβρίου,
έτσι σας παρακαλούμε να φέρετε σακούλες πριν από αυτή
την ημερομηνία.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Κ.Ε.Α) ΣΤΟ LEICESTER 19/10/2014
Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Σχολείο του Leicester το σεμινάριο της Κ.Ε.Α. με θέμα «Διαφοροποίηση
στην Εκπαιδευτική Διαδικασία: Διδασκαλία – Αξιολόγηση». Δασκάλες του σχολείου μας παρακολούθησαν το σεμινάριο, το οποίο έγινε
στα πλαίσια της επιμόρφωσής τους από την Κ.Ε.Α.
Οι δασκάλες του σχολείου μας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το θέμα αλλά και το περιεχόμενο του σεμιναρίου, στο οποίο είχαν
την ευκαιρία να εκφράσουν κάποιους προβληματισμούς για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην τάξη, αλλά και να πάρουν κάποιες
συμβουλές και εισηγήσεις για βελτίωση του διδακτικού τους έργου.
Η Επιθεωρήτρια-Προϊστάμενη της ΚΕΑ, κ. Μαρία Παπαλούκα, ευχαρίστησε θερμά την κοινότητα του Leicester για την εκπληκτική
φιλοξενία τους και τόνισε ότι η ΚΕΑ θα συνεχίσει να βοηθά και να στηρίζει το έργο και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το καλό
της παροικιακής εκπαίδευσης.

Δευτέρα 5:00 μ.μ - 6:15 μ.μ. (Γ΄και Δ΄τάξη)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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.

ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Καθώς ο καιρός αρχίζει να γίνεται κρύος, παρακαλώ βεβαιωθείται ότι τα παιδιά σας έρχονται στο σχολείο καλά ντυμένα. Τις
ημέρες που δεν βρέχει, τα παιδιά προτιμούν να παίζουν έξω στο φρέσκο αέρα.

