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Αγαπητοί γονείς, 

Με χαρά επικοινωνούμε ξανά μαζί σας για να σας ευχηθούμε καλή χρονιά και 

να σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες αυτού του μήνα. 

 Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την ανησυχία μας για 

την πρωινή προσέλευση κάποιων παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά 

να έρχονται στο σχολείο πριν τις 7:45π.μ. Δυστυχώς, αρκετά παιδιά 

καθυστερούν συστηματικά να έρθουν στο σχολείο, με αποτέλεσμα να χάνουν 

σημαντικό χρόνο από το μάθημα, αλλά και να αναστατώνονται τα άλλα παιδιά 

στην τάξη.  

 ‘Όπως γνωρίζετε, η καθημερινή μαθητική στολή των μαθητών τώρα το χειμώνα 

είναι φόρμες γκρίζες ή και μπλε. Δυστυχώς, κάποια παιδιά φορούν μαύρα 

κολάν ή φόρμες που δεν είναι σχολικές. Ζητούμε τη συνεργασία σας ώστε τα 

παιδιά να φορούν γκρίζες φόρμες και να έρχονται στο σχολείο στην ώρα τους. 

 

Χαμένα Ρούχα 

Πολλά παιδιά ξεχνούν στο σχολείο, σε διάφορους χώρους, σακάκια, τρικά και 

φόρμες. Στην αίθουσα Οικιακής Οικονομίας έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλά 

ρούχα που βρίσκουμε σε χώρους του σχολείου και κανένας δεν τα αναζητά. 

Αν έχετε χάσει κάτι , αναζητήστε  το εκεί.  

 

Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι Αγάπης και Κάλαντα 

Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου μας, σε συνεργασία με τους 

δασκάλους, οργάνωσαν με επιτυχία το Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι Αγάπης και  

τα Κάλαντα στο χωριό. Με τα χρήματα αυτά αγοράστηκαν κουρτίνες – blinds για 

δύο τάξεις και παιχνίδια για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις για να παίζουν τα διαλείμματα 

γιατί δεν είχαν. Τα υπόλοιπα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά 

των άπορων παιδιών του σχολείου μας με τα λεωφορεία σε εκδρομές και 

επισκέψεις  και για άλλες ανάγκες του σχολείου.  

 

 

 

 



Θεατρική Παράσταση – 13 Ιανουαρίου 

Την Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου, τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης 

παρακολούθησαν τη Θεατρική παράσταση «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου» 

η ώρα 10:00π.μ. στο Θέατρο ΘΟΚ. 

 

Μέρα μνήμης Αρχ. Μακαρίου Γ΄  –  19 Ιανουαρίου   

Τη μέρα αυτή, τα παιδιά θα ασχοληθούν ενδοτμηματικά με τη ζωή και το έργο 

του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Το σχολείο θα συμμετέχει στη 

δραστηριότητα «Περπατώ για το σχολείο μου». Τα χρήματα που θα 

συγκεντρωθούν, θα χρησιμοποιηθούν για εξοπλισμό του σχολείου με χρήσιμα 

εκπαιδευτικά μέσα για διάφορα μαθήματα όπως Μουσική, Μαθηματικά  και 

Γυμναστική και για άλλες ανάγκες του σχολείου.  

 

Έκθεση βιβλίου -  Πέμπτη και Παρασκευή ,19 και 20 Ιανουαρίου 

Με την ευκαιρία της γιορτής των Γραμμάτων, το σχολείο, σε συνεργασία με το 

Σύνδεσμο Γονέων , θα διοργανώσει έκθεση βιβλίου, δίνοντας ευκαιρία στα 

παιδιά να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το καλό λογοτεχνικό βιβλίο. 

Η έκθεση θα λειτουργήσει την Πέμπτη και Παρασκευή, 19 και 20 Ιανουαρίου. Οι 

παραγγελίες των βιβλίων πρέπει να παραδοθούν στο δάσκαλο της τάξης 

καθαρογραμμένες, μαζί με το ισάξιο χρηματικό ποσό σε εσώκλειστο φάκελο 

μέχρι την Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου.   

 

Γιορτή των τριών Ιεραρχών  – 27 Ιανουαρίου   

Την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου, , θα γίνει  ενδοσχολικός εορτασμός, στον 

οποίο θα συμμετέχουν τα τμήματα Α΄2, Δ΄2 και Γ΄1. Τη Δευτέρα, 30 

Ιανουαρίου, είναι αργία.  

 

Για το βιβλίο και το διάβασμα 

Κανένα δεν θα βρεις ποτέ να ταξιδέψεις πλοίο 
τόσο μακριά και γρήγορα όσο με ένα βιβλίο.    
Ακόμα και το πιο γοργό άλογο αν διαλέξεις  Η Διευθύντρια 
δε θα υπερβείς της ποίησης τις φτερωτές τις λέξεις.  
Ταξίδια που κι οι πιο φτωχοί τολμούν χωρίς εφόδια    
χωρίς να λογαριάζουνε τα ναύλα, τα διόδια.  
Πόσο λιτό κι ανάλαφρο το άρμα που οδηγεί                        (Ιουλία Χρίστου) 
πέρα από κάθε σύνορο του ανθρώπου τη ψυχή. 

 

   ΕΜΙΛΙ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ 
 


