
Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου Α΄ 
Ελευθερίας 11,   2572,  Πέρα Χωρίο         Τηλ.: 22-521545 Φαξ: 22-526478 

 

17/01/2019 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ αρ.5 
 

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 
 

α)  Προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Β΄ τριμήνου: 
 

- 29 Ιανουαρίου:  Γιορτή των Γραμμάτων  
- 6 Φεβρουαρίου:  Παρακολούθηση από όλα τα παιδιά του παιδικού θεατρικού έργου «Ιστορία χωρίς 

τέλος»  στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου (10:30 π.μ) 
- 28 Φεβρουαρίου: Τσικνοπέμπτη.  Παραδοσιακά παιχνίδια στην αυλή 
- 4 Μαρτίου:  Επίσκεψη Α + Β τάξεων στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Αθαλάσσας 
- 22 Μαρτίου: Γιορτή για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 
- 29 Μαρτίου: Γιορτή για την Εθνική Επέτειο της 1ης Απριλίου 
- 4 Απριλίου: Εκδρομή όλου του σχολείου με κατάληξη στον εκδρομικό χώρο του Governor’s Beach 
- 17 Απριλίου:  Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής από τα  

                         παιδιά της Στ΄ τάξης  

β)  Ανακοινώσεις: 
 

-  Προσέλευση παιδιών:  Έχει παρατηρηθεί ότι αρκετά παιδιά καθυστερούν να προσέλθουν στο σχολείο με 
αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα.  Παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες να  φροντίζουν να έρχονται 
έγκαιρα τα παιδιά τους στο σχολείο. (Μετά τις 7:30 π.μ και οπωσδήποτε πριν κτυπήσει το κουδούνι στις 7:45 π.μ) 

-  Κλείσιμο εισόδων του σχολείου:  Λόγω των έργων που γίνονταν στην κύρια είσοδο του σχολείου, αλλά και λόγω 
των δύσκολων καιρικών συνθηκών επιτρέψαμε να παραμένουν για κάποιο διάστημα ξεκλείδωτες οι είσοδοι του 
σχολείου.  Από την ερχόμενη Δευτέρα 21/01/2019 τα μέτρα ασφαλείας επανέρχονται όπως και πριν.  Οι είσοδοι 
θα κλείνουν στις 7:50 π.μ και θα ανοίγουν στις 1:00 μ.μ. . 

γ)  Μαθητική στολή: 
 

Έχει παρατηρηθεί ότι αρκετά παιδιά δεν φορούν την προβλεπόμενη μαθητική στολή.  Παρακαλούμε τους 
γονείς και κηδεμόνες όπως φροντίσουν ώστε τα παιδιά τους να έρχονται στο σχολείο με τη στολή που 
προβλέπεται.  Αν υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες για την εξασφάλιση κάποιων ειδών, τότε μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με το σχολείο για να βρεθεί λύση. 
 

δ)  Βιωματικά εργαστήρια για γονείς και παιδιά: 
 

Το ΥΠΠ μας ενημερώνει ότι στις 9 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00-13:30 θα διεξαχθεί στο 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας ημερίδα και βιωματικά εργαστήρια για τους γονείς και τα 

παιδιά τους με θέμα «Το περιβάλλον ως χώρος δημιουργικής απασχόλησης και ευαισθητοποίησης των 

γονέων με τα παιδιά τους». 

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με τα παιδιά τους μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην 

Παγκύπρια Σχολή Γονέων, στην κ. Κική Καρύδη, τηλ. επικοινωνίας 22754466/7 δηλώνοντας το όνομά τους, 

τον αριθμό των ενηλίκων που θα συμμετέχουν, τον αριθμό των παιδιών που θα συμμετέχουν στα εργαστήρια 

και την ηλικία τους. Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής είναι η 31η Ιανουαρίου 2019. 

Σημειώνεται ότι τόσο η ημερίδα όσο και τα εργαστήρια είναι δωρεάν. Στα παιδιά και στους γονείς θα δοθεί 

βεβαίωση συμμετοχής στα εργαστήρια και στην ημερίδα 

Από το σχολείο 


