
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ Κ.Α΄- Ενημερωτικό Δελτίο 

Αγαπητοί γονείς,  σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω θέματα: 

 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ-ΦΩΤΩΝ 

Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι τα Θεοφάνεια [Φώτα] 6 Ιανουαρίου 2015. 

Στις 7 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη, τα παιδιά θα προσέλθουν στο σχολείο. 

Είναι καλό τα παιδιά να συμμετέχουν στην εκκλησία τα Χριστούγεννα, την 

Πρωτοχρονιά, τα Φώτα. Επίσης είναι καλό να ασχοληθούν με εκπαιδευτικά 

παιχνίδια και με το διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων, στοχεύοντας στην καλλιέργεια 

και ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας από την παιδική ηλικία. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 8 ΚΑΙ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

Στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2015 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές όλων των παιδιών 

για το νέο σχολικό έτος. Στις 7 Ιανουαρίου 2015 θα δοθεί σχετικό έντυπο σε όλα τα 

παιδιά για να το συμπληρώσετε και να το αποστείλετε μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2015 

στο σχολείο. Το σχολείο ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τις οικογένειες που τυχόν  

θα μετακομίσουν. ΔΕΝ χρειάζεται για τις εγγραφές η προσέλευση στο σχολείο, 

παρά μόνο για τα παιδιά που θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη το 2015-2016. Οι γονείς 

των παιδιών προσχολικής ηλικίας έχουν ενημερωθεί. 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 

Στις 8 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η θεατρική 

παράσταση «Ταξίδι στον πλανήτη Χ» της Παιδικής Σκηνής Θεάτρου «ΣΚΑΛΑ» στην 

Κλειστή Αίθουσα του Γυμνασίου Αθηένου. Το μήνυμα του θεάτρου είναι 

οικολογικό, ώστε να τερματιστεί η αλόγιστη συμπεριφορά του ανθρώπου στη φύση 

και παράλληλα ελπιδοφόρο. Η θεατρική παράσταση είναι μια προσφορά του 

Συνδέσμου Γονέων του σχολείου μας  και τούς ευχαριστούμε θερμά. 

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

Στα παιδιά που συμμετείχαν στον ενδοσχολικό διαγωνισμό κατασκευής 

χριστουγεννιάτικης κάρτας στον ελεύθερο τους χρόνο αξίζουν πολλά συγχαρητήρια 

για τη φαντασία, την καλαισθησία, την ευαισθησία, την πρωτοτυπία, τη 

μοναδικότητα και τη δημιουργικότητα που  χαρακτηρίζει τις κάρτες. Αρκετές από 

αυτές αποστάληκαν ως ευχετήριες κάρτες στο ΥΠΠ, σε φορείς και πρόσωπα του 

δήμου κτλ. Στα παιδιά που συμμετείχαν θα απονεμηθεί τον Ιανουάριο 2015 

δίπλωμα συμμετοχής. 

ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 

Στα τρία ανοίγματα του κοινού γηπέδου έχουν τοποθετηθεί τρεις καγκελόπορτες 

μετά από σχετικές διευθετήσεις που έγιναν από τους  διευθυντές των δημοτικών 

σχολείων Κ.Α΄ και Κ. Β΄ για σκοπούς ασφάλειας και υγείας των παιδιών και των 

εργαζομένων. Τα ανοίγματα ήταν ανεξέλεγκτα σε βαθμό που ακόμαι και σκύλοι 

έμπαιναν. Οι τρεις καγκελόπορτες κλείνουν από τις επιστάτριες η ώρα 8 το πρωί και 

ανοίγουν η ώρα 12:55 μ.μ. Επίσης ξανακλείνουν η ώρα 1:30μ.μ. λόγω της 



λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου και ξανανοίγουν στις 4:00μ.μ., ώστε να 

μπορεί ο δημότης  να χρησιμοποιεί την αθλητική υποδομή σε μη εργάσιμο χρόνο.   

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Το σχολείο έχει αποκτήσει ιστοσελίδα http:// dim-athienou-ka-lar.schools.ac.cy και 

μπορείτε να την επισκέπτεστε, ώστε να ενημερώνεστε και παράλληλα να γνωρίσετε 

το έργο που επιτελείται στο σχολείο, να ενθαρρύνετε και να επιβραβεύσετε τα 

παιδιά σας. 

ΚΑΛΑΝΤΑ 

Παιδιά της Β΄ και Γ΄ Τάξης στις 22 Δεκεμβρίου 2014 θα αναβιώσουν ένα παλιό έθιμο 

και θα τραγουδήσουν τα κάλαντα στην πλατεία Εκκλησιών, στις τράπεζες, στο 

Δημαρχείο, στην Κλεάνθειο Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων και σε φυλάκια της 

Εθνικής Φρουράς, μεταφέροντας στους δημότες ένα εορταστικό κλίμα.  

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Το σχολείο ευχαριστεί θερμά το Τμήμα Νέων Ερυθρού Σταυρού Λάρνακας για τη 

βοήθεια σε άπορα παιδιά του σχολείου μας τις γιορτινές αυτές ημέρες των 

Χριστουγέννων. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 

Το σχολείο ευχαριστεί θερμά τον Σύνδεσμο Γονέων του σχολείου τόσο για την 

οικονομική στήριξη για την υλοποίηση της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής όσο και για 

τη βοήθεια σε άπορα παιδιά του σχολείου μας τις γιορτινές αυτές ημέρες των 

Χριστουγέννων. 

 

Από τη Διεύθυνση                                                                             22  Δεκεμβρίου 2014 

 


