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ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ!
Σας καλωσορίζουμε όλους και καλωσορίζουμε επίσης ακόμα μια πολύ
επιτυχημένη νέα σχολική χρονιά. Πέρασε αρκετός καιρός από το τελευταίο
ενημερωτικό δελτίο και προσωπικά ανυπομονούσα να γυρίσω πίσω στη
δουλειά. Πρώτα απ’όλα καλωσορίζουμε όλους τους νέους μας μαθητές και
γονείς. Ελπίζουμε ότι όλοι είχατε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Τα παιδιά στο
νηπιαγωγείο έχουν κάνει ένα φανταστικό ξεκίνημα και έχουν
προσαρμοστεί πολύ καλά. Ο Πάτερ Κοσμάς ήρθε για να ευλογήσει το
σχολείο και ήταν πολύ ωραία να βλέπουμε τα παιδιά να συμμετέχουν στον
Αγιασμό.

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

ssΚυριακή 3 Απριλίου 2016

Σχολικός εορτασμός εθνικών
ης
επετείων 25 Μαρτίου και
ης
1 Απριλίου
25-30 Απριλίου 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

Από τον αγιασμό του σχολείου μας (19/09/2015)

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η γιορτή του
«ΟΧΙ» από τα παιδιά του σχολείου μας.
Το 1940 οι δικτάτορες της Γερμανίας και της Ιταλίας, Χίτλερ και
Μουσολίνι, είχαν κατακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των
ευρωπαϊκών χωρών. Στις 28 Οκτωβρίου 1940, η ιταλική
κυβέρνηση ζήτησε από τα ελληνικά λιμάνια, δρόμους,
σιδηρόδρομους και στρατόπεδα να υποτακτούν σε αυτές. Τότε ο
Ιωάννης Μεταξάς απάντησε με ένα μεγάλο «ΟΧΙ». Μέχρι το
επόμενο πρωί, ο ιταλικός στρατός άρχισε να βομβαρδίζει τα
ελληνικά βουνά της Πίνδου. Αμέσως, χιλιάδες Έλληνες
επιστρατεύτηκαν για να πολεμήσουν κατά της Ιταλίας. Μέχρι τις
αρχές Νοεμβρίου, οι σταθερές ιταλικές επιθέσεις δεν είχαν
καταφέρει να σπάσουν τις ελληνικές γραμμές. Έτσι, η Γερμανία
αποφάσισε να βοηθήσει την Ιταλία και μέχρι το τέλος Απριλίου
κατέλαβαν όλη την Ελλάδα. Τελικά, στις 12 Οκτωβρίου του 1944
Ελλάδα ελευθερώθηκε. Το ηρωικό «ΟΧΙ» και ο αγώνας των
Ελλήνων στα βουνά της Πίνδου εορτάζεται στις 28 Οκτωβρίου.
Από την άιθουσα της
Γ΄τάξης (κ. Ελένη
Μυλωνά)

HALF TERMS
Όπως βλέπετε στο ημερολόγιο εκδηλώσεων, το σχολείο
μας από φέτος θα κλείνει στα half terms. Αυτό
αποφασίστηκε μετά από ψηφοφορία των μελών της
σχολικής επιτροπής. Έτσι, θα δίνεται η ευκαιρία σε
μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να παίρνουν μια
ανάσα ξεκούρασης κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε δύο νέα πρόσωπα
στο διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας, τον κ.
Παναγιώτη Αντωνόπουλο και τον κ. Νίκο
Μελισσουργό. Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη
χρονιά στο σχολείο μας.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ... Κάθε
χρόνο, γύρω στο Γενάρη/Φλεβάρη ο Σεφ Λάκης και
η ομάδα του ετοιμάζουν ένα εκπληκτικό πρόγευμα
για όλους τους γονείς. Νόστιμο πρωινό, καλή παρέα.
Γενικά περνάμε πολύ ωραία την ημέρα αυτή, γι’αυτό
και την καθιερώσαμε κάθε χρόνο. Οπότε έχετε το
νου σας για την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ GCSE
& GCE
Θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο «Μπράβο»
στους μαθητές μας Γεωργία Χρίστου, Ανδρέα
Φραγκέσκου,
Βασίλη
Singh,
Νικόλα
Παπαχριστοφόρου,
Κωσταντία
Στυλιανού,
Μαριάννα Μακρή, Παναγιώτη Χατζημάρκου και
Σοφία Παπαλούη, οι οποίοι πέρασαν με επιτυχία
τις εξετάσεις τους. Είμαστε πολύ περήφανοι για
εσάς! Η σκληρή σας δουλειά και αφοσίωση
ανταμείφθηκε με τον καλύτερο τρόπο!

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
Για την ασφάλεια όλων των παιδιών κατά την
έξοδό τους από το σχολείο, σας παρακαλούμε
βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει τον/την
δάσκαλο/α της τάξης το πρωί, σε περίπτωση που
θα έρθει κάποιος άλλος στη θέση σας να
παραλάβει το/τα παιδί/παιδιά σας. Παρακαλούμε
όπως ενημερώνετε τον/την δάσκαλο/α για το
ποιος θα έρθει να παραλάβει το παιδί/τα παιδιά
σας.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Α΄ΤΑΞΗΣ
Το καλοκαίρι φροντίσαμε να βάλουμε λίγο χρώμα στις
μικρές τάξεις. Έτσι, βάψαμε τις τάξεις του
Νηπιαγωγείου και της Α΄τάξης με χαρούμενα χρώματα.
Μπορείτε να δείτε παρακάτω το αποτέλεσμα

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.

