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Αγαπητοί γονείς, 

Με χαρά επικοινωνούμε ξανά μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις 

δραστηριότητες του σχολείου μας κατά τους μήνες  Φεβρουάριο και Μάρτιο. 

 

Πρόγραμμα “Ταξίδι Ζωής" 

Τα παιδιά της Ε΄ τάξης, μέσα στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας, συμμετείχαν 

στο πρόγραμμα «Ταξίδι Ζωής» που διοργανώνεται από το ΚΕΝΘΕΑ και 

περιλαμβάνει 5 βιωματικά εργαστήρια.   

 

Συγγραφείς στο σχολείο μας – 10 Φεβρουαρίου 

Την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου, επισκέφθηκαν το σχολείο μας Κύπριοι 

Συγγραφείς και μίλησαν στα παιδιά. Η κ. Όλγα Ρουβήμ μίλησε στα παιδιά της 

Α΄ και Β΄ τάξης, η κ. Μαρία Πιερή στα παιδιά της Γ΄ και Δ΄ τάξης και η κ. 

Τούλα Κακουλλή στα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης. 

Τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου, τα παιδιά όλου του σχολείου διάβασαν 

αγαπημένα παραμύθια, παρέα με ζεστή σοκολάτα, που τους πρόσφερε το 

σχολείο. 

Η συγγραφέας Άννα Κουππάνου έστειλε στο σχολείο μας, για το μήνα 

Μάρτιο, μια βαλίτσα με λογοτεχνικά βιβλία, τα οποία θα διαβάσουν τα παιδιά 

με τις δασκάλες τους. Μετά η βαλίτσα θα συνεχίσει το ταξίδι της σε άλλο 

σχολείο. 

Στάλθηκε ανακοίνωση στους γονείς από το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του 

σχολείου μας, με την οποία το σχολείο καλεί γονείς και παιδιά να στείλουν 

στο σχολείο λογοτεχνικά βιβλία που δεν τα χρειάζονται, για εμπλουτισμό 

της βιβλιοθήκης των τάξεων. 

 

Θεατρική Παράσταση – 14 Φεβρουαρίου 

Την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου, όλα τα παιδιά παρακολούθησαν τη θεατρική 

παράσταση «Η ωραία Κοιμωμένη», η ώρα 9:00π.μ., στο Θέατρο Λατσιών. 

 

Τσικνοπέμπτη-16 Φεβρουαρίου 

Την Τσικνοπέμπτη τα παιδιά παρακολούθησαν τις γιαγιάδες να φτιάχνουν 

μπουρέκια, έπαιξαν παραδοσιακά παιχνίδια και έφαγαν σουβλάκια, που τους 

ετοίμασε ο Σύνδεσμος Γονέων. Ευχαριστούμε θερμά το Σύνδεσμο Γονέων 

για τη μέρα χαράς που πρόσφεραν στα παιδιά. 

 

 

 



Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου, μέσα στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, τα παιδιά της Α΄ και Β΄ τάξης έφτιαξαν κατασκευές με άχρηστα 

υλικά και τα παιδιά της Γ΄ τάξης φύτεψαν το δικό τους σποράκι, σε 

συνεργασία με την Ανάκυκλο.  

Την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου, η Ε΄1 συμμετείχε στο μαθητικό συνέδριο με 

θέμα « Λιγότερα Σκουπίδια = Καλύτερη Ζωή», που πραγματοποιήθηκε στο Β΄ 

Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωριού και Νήσου. 

Την Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου, οι Ε΄2΄ και Στ΄ τάξεις παρακολούθησαν διάλεξη 

για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

Την  Πέμπτη,  2 Μαρτίου, έγινε η εκδήλωση για τα δέντρα, στην οποία 

συμμετείχαν παιδιά των Α΄1, Β΄2 και Γ΄2 τάξεων. 

Όλα τα τμήματα συμμετέχουν , αυτή την εβδομάδα, σε βιωματικά εργαστήρια 

για το περιβάλλον, που προσφέρει το Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό 

Εργαστήρι «Αλμυράς».  

 

Ποδηλασία στο σχολείο- 1η Μαρτίου 

Την Τετάρτη, 1η Μαρτίου, τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης συμμετείχαν σε 

ποδηλασία στο σχολείο, που οργάνωσε ο δάσκαλος της Φυσικής Αγωγής σε 

συνεργασία με Όμιλο Ποδηλασίας. 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Μουσείο Ιδαλίου – 17 Μαρτίου 

Την Παρασκευή, 17 Μαρτίου, τα παιδιά της Ε΄ τάξης θα συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Μουσείο Ιδαλίου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούν 

τη Βιβλιοθήκη Ιδαλίου. 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Χοιροκοιτία-23 Μαρτίου 

Την Πέμπτη, 23 Μαρτίου, η Γ΄ τάξη θα επισκεφθεί τη Χοιροκοιτία, μέσα στα 

πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας. 

 

Διάλεξη για Κροτίδες- 27 Μαρτίου 

Τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου, ο αστυνομικός της Γειτονιάς θα παρουσιάσει τους 

κινδύνους από τη χρήση κροτίδων στα παιδιά των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων. 

 

Επίσκεψη στο ΡΙΚ – 29 Μαρτίου 

Την Τετάρτη 29 Μαρτίου τα παιδιά της Β΄ τάξης θα επισκεφθούν το ΡΙΚ και θα  

παρακολουθήσουν πώς γυρίζεται το Παιδικό Πρόγραμμα. 

 

 

Εορτασμός Εθνικών Επετείων 

25η  Μαρτίου 1821 – 24 Μαρτίου  

Ο εορτασμός θα γίνει ενδοσχολικά και σ’ αυτόν θα συμμετέχουν παιδιά της  

Β΄1, Ε΄2 και Στ΄2  τάξης. 



Το Σάββατο, 25 Μαρτίου, τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄  τάξης θα συμμετέχουν στην 

παρέλαση που θα γίνει η ώρα 11: 00 π.μ. στο Δάλι. 

 

1η Απριλίου 1955 – 31 Μαρτίου 

Ο εορτασμός θα γίνει ενδοσχολικά και σ’ αυτόν θα συμμετέχουν παιδιά της  

Δ΄1, Δ΄2   και  Ε΄1  τάξης. 

 

Εκκλησιασμός β΄ τριμήνου – 7 Απριλίου 

Την Παρασκευή 7 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί Κοινός  Εκκλησιασμός στην 

εκκλησία της ενορίας μας για να κοινωνήσουν τα παιδιά. 

 

 Διακοπές του Πάσχα  

Το σχολείο θα κλείσει για τις διακοπές του Πάσχα την Παρασκευή, 7 

Απριλίου. Τα παιδιά θα επιστρέψουν στο σχολείο τη Δευτέρα, 24 Απριλίου. 

 

Αγαπητοί γονείς , 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και τη συμπαράστασή σας προς το έργο 

του σχολείου.  

Σας ευχόμαστε καλή Σαρακοστή και Καλό Πάσχα. 

 

 
 

                                                                                                                                                                                        
                                                                        Η Διευθύντρια  

 
 

                                                                                  Ιουλία Χρίστου  
 

 
 


