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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31 Μαρτίου 2017 

 

Αγαπητοί γονείς, σάς ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ 

Με την ευκαιρία της γιορτής του Πάσχα, τα παιδιά θα φτιάξουν στο σχολείο πασχαλινές λαμπάδες. 

Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να φέρουν το ποσό των 2 ευρώ, μέχρι την Παρασκευή 7 Απριλίου 

2017. 

ΠΑΖΑΡΑΚΙ UNICEF ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας παζαράκι της UNICEF, το οποίο 

εγκρίνει και συστήνει το ΥΠΠ. Το παζαράκι αποτελεί έμπρακτη ενέργεια εθελοντισμού, με απώτερο 

στόχο την  προστασία των δικαιωμάτων και των αναγκών των παιδιών, οπουδήποτε και να 

βρίσκονται. Και η πιο μικρή συνεισφορά είναι πολύτιμη. Αν και εφόσον επιθυμείτε, το παιδί σας 

μπορεί να  συνεισφέρει στην προσπάθεια, αγοράζοντας προϊόντα από το παζαράκι. 

LET’S DO IT CYPRUS-ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ 

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017, οργανωμένοι φορείς θα κάνουν μία συλλογική προσπάθεια 

καθαριότητας της Κύπρου. Στην Αθηένου, η προσπάθεια αυτή είναι αποκλειστικά υπό την αιγίδα του 

Δήμου. Το σχολείο μας έχει αναλάβει την καθαριότητα του Κωνσταντινίδειου Δημοτικού Πάρκου. 

Τα παιδιά με τους γονείς τους, οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή, θα πρέπει να βρίσκονται στο 

πάρκο στις 10:30 π.μ., όπου θα τους δοθούν γάντια και σακούλια. Αν έχει ήλιο, καλό θα ήταν, να 

έχετε μαζί σας καπελάκι και νερό. Η καθαριότητα του πάρκου θα διαρκέσει 60-90 λεπτά. Υπεύθυνη 

εκπαιδευτικός είναι η κ. Γεωργία Παπουή. 

Η πράξη αυτή έχει διπλή ωφέλεια. Αποδεικνύει έμπρακτα τον σεβασμό προς το περιβάλλον και 

καλλιεργεί τον εθελοντισμό. Επιπρόσθετα, είναι μια ευκαιρία, γονείς και παιδιά, να συνεργαστούν 

για τον ίδιο σκοπό, τη διατήρηση του περιβάλλοντος, ώστε η ενισχυθεί η ποιότητα ζωής μας. 

Προτρέπουμε κι άλλους γονείς, να συμμετέχουν με τα παιδιά τους. 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (HANDBALL) 

Την Παρασκευή 7/4/2017, τα παιδιά θα γνωρίσουν το άθλημα της Χειροσφαίρισης. Κάθε τμήμα, για 

20 λεπτά περίπου, θα έχει την ευκαιρία να μάθει για το άθλημα αυτό, από έμπειρα άτομα της 

Ακαδημίας Χειροσφαίρισης, στην Κλειστή Αίθουσα Αθλοπαιδιών «Τάσος Παπαδόπουλος» 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ 

Τα παιδιά της Γ΄ τάξης, στα πλαίσια σχετικής ενότητας στα Ελληνικά, είχαν την ευκαιρία να 

επισκεφτούν το Εργαστήρι Ανακύκλωσης Χαρτιού στο Γυμνάσιο Αθηένου, την Πέμπτη 30 Μαρτίου 

2017 για να μάθουν πώς φτιάχνεται το ανακυκλωμένο χαρτί. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή 



Τέχνης, κ. Νίκο Χαρούς, ο οποίος είχε την καλοσύνη να πραγματοποιήσει τα βιωματικά εργαστήρια 

στα παιδιά και στον Διευθυντή του σχολείου, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του 

σχολείου. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Η οικεία Επιθεωρήτρια έχει επιλέξει το Σχολείο για την πραγματοποίηση Συνεδρίου Ελληνικών, την 

Τρίτη 4 Απριλίου 2017 και ώρα 7:30π.μ.-12:15μ.μ. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει 

δειγματικό μάθημα Ελληνικών με γενικό θέμα «Το Μουσείο και το Παιδί», το οποίο θα υλοποιηθεί 

στο τμήμα Β2΄. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν αρκετοί Διευθυντές και εκπαιδευτικοί από διάφορα 

δημοτικά σχολεία. 

Από Διευθύντρια                                                                                                 


