
 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

 

23/09/2022 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Αρχίσαμε με χαρά και ενθουσιασμό τη νέα σχολική χρονιά! Πήραμε και τις ευχές της εκκλησίας με 

τον Αγιασμό που πραγματοποιήσαμε και είμαστε έτοιμοι και δυνατοί να δημιουργήσουμε στο όμορφο 

περιβάλλον του σχολείου μας! 

Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας αυτής σας ενημερώνουμε για τα πιο κάτω σημαντικά 

θέματα:  

1. Φάκελος επικοινωνίας 

2. Αποστολή χρηματικών ποσών στο σχολείο 

3. Αποχώρηση παιδιών τις βροχερές μέρες 

4. Έλεγχος σχολικής τσάντας 

5. Συναντήσεις γνωριμίας με τους γονείς των παιδιών της κάθε τάξης 

6. Επισκέψεις γονέων για ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών 

7. Σχολικές δραστηριότητες 

 

1. Φάκελος επικοινωνίας: 

Υπενθυμίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ελέγχετε καθημερινά τον φάκελο επικοινωνίας 

των παιδιών σας. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για 

συμπλήρωση εντύπων και επιστροφή τους στο σχολείο. 

 

2. Αποστολή χρηματικών ποσών στο σχολείο: 

Υπενθυμίζουμε ότι η αποστολή χρηματικών ποσών στο σχολείο πρέπει να γίνεται σε 

κλειστό φάκελο όπου να αναγράφεται το όνομα και η τάξη του παιδιού.  

 

3. Αποχώρηση των παιδιών σε περίπτωση βροχερής μέρας: 

Σε περίπτωση βροχερής μέρας τα εξουσιοδοτημένα άτομα για την παραλαβή των παιδιών 

μπορούν να εισέρχονται στον σχολικό χώρο από την κύρια είσοδο ή την είσοδο από την 

πλευρά του κυλικείου και να παραλαμβάνουν τα παιδιά από τις τάξεις τους.  

 

4. Έλεγχος σχολικής τσάντας: 

Είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά την τσάντα του παιδιού σας και να το καθοδηγείτε να 

την οργανώνει με όλα τα απαραίτητα: ξυσμένα μολύβια, σβηστήρι, ξύστρα, γόμα, ψαλίδι, 

βιβλία και τετράδια σύμφωνα με το πρόγραμμα. Επίσης, να αδειάζετε από τους φακέλους τα 

φυλλάδια τα οποία δε χρειάζονται πια.   
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5. Συναντήσεις γνωριμίας με τους γονείς των παιδιών της κάθε τάξης:  

Λόγω της χαλάρωσης των Υγειονομικών Μέτρων οι συναντήσεις γνωριμίας εκπαιδευτικών-

γονέων θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία, σε πρωινό χρόνο. Θα σας αποσταλεί 

πρόγραμμα με τις ώρες των συναντήσεων αυτών οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το πρώτο 

δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου. 

 

6. Επισκέψεις γονέων για ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών:  

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία μετά από τηλεφωνική 

διευθέτηση ραντεβού. Οι ώρες για τις επισκέψεις γονέων αναγράφονται στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα των παιδιών. Θα σας δοθεί και έντυπο με τις ώρες επισκέψεων γονέων όλων 

των εκπαιδευτικών. 

 

7.  Σχολικές Δραστηριότητες: 

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου : Θα πραγματοποιηθούν διάφορες αθλητικές δραστηριότητες στα 

πλαίσια της  « Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, 23-30 Σεπτεμβρίου 2022». 

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου, 7:45 – 8:25, θα πραγματοποιηθεί ο ενδοσχολικός εορτασμός της               

1ης Οκτωβρίου. Θα λάβουν μέρος τα παιδιά της Στ΄ τάξης. Οι γονείς των παιδιών της Στ΄ 

τάξης είναι ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσουν τη γιορτή.  

 

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου: Τα παιδιά των τάξεων Ε΄ και Στ΄ θα συμμετάσχουν στη 

δράση «Βραδιά Ερευνητή 2022», που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία μεταξύ των ωρών 

09:00-12:00.  

            Είμαστε σίγουροι για τη δική σας συνεργασία και συμμόρφωση στα πιο πάνω!!! 
 
 

    Από το Σχολείο 
 
 
 

Οι γονείς οφείλουν, ακόμα, να συμβουλεύουν τα παιδιά τους, γιατί κατά τον Μέγα Βασίλειο: 

«Άνθρωπος που δεν συμβουλεύεται άλλον μοιάζει με ακυβέρνητο πλοίο, που έχει 

παραδοθεί στη δύναμη των ανέμων» 
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