
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ Κ.Α΄ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Αγαπητοί γονείς, Χριστός Ανέστη! Στα πλαίσια της επικοινωνίας μας σας 

ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΟΝΕΩΝ 

Ο Σύνδεσμος Γονέων πρόσφερε στα παιδιά από ένα παντελονάκι γυμναστικής και τον 

ευχαριστούμε θερμά. 

OPEN DISCOVERY SPACE 

Στα πλαίσια υλοποίησης του πιο πάνω προγράμματος του Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Κύπρου σε συνεργασία με το ΥΠΠ, στο οποίο συμμετέχει το σχολείο με τα παιδιά του 

Β1΄και εκπαιδευτικό την κ. Ελένη Στυλιανίδου για δεύτερη συνεχή χρονιά, θα 

πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη στην αναπαλαιωμένη οικία του Πατέρα 

Καλλίνικου Σταυροβουνιώτη την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015. Την παρασκευή χαλουμιών 

θα παρακολουθούν σε ζωντανή μετάδοση μέσω υπολογιστή δύο τμήματα, ένα του 

Δημοτικού Παλαιχωρίου και ένα του Δημοτικού Πεύκιου Γεωργιάδη. 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

Τα παιδιά του Β2΄ και Β3΄με εκπαιδευτικούς την κ. Χρύσω Ιωάννου και την κ. Γεωργία 

Αχιλλέως ολοκλήρωσαν τον πανελλήνιο διαγωνισμό «Μαραθώνιος Ανάγνωσης: 

Μυστικοί Πράκτορες ενωθείτε!» με τη γλωσσική και νοηματική επεξεργασία δύο 

λογοτεχνικών βιβλίων και τη συμπλήρωση σχετικού δοκιμίου-ερωτηματολογίου. 

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Τα παιδιά θα παίρνουν φρούτα και λαχανικά στο σχολείο και προτρέψετε τα, να τα 

τρώνε ή να τα φέρνουν στο σπίτι και όχι να τα πετάνε ή να τα δίνουν σε άλλο παιδί. Αν 

υπάρχει θέμα αλλεργίας σε φρούτο ή λαχανικό παρακαλώ ενημερώστε άμεσα το 

σχολείο. 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΡΟΥΧΑ 

Στο σχολείο υπάρχουν σχολικά ρούχα, που τα έχουν ξεχάσει τα παιδιά. Παρακαλούμε 

όπως τα ζητήσετε από τις επιστάτριες μέχρι τις 30 Απριλίου 2015.  

LET΄S DO IT CYPRUS- ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ. 

Παρακαλούμε όπως τα παιδιά φέρουν μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 τις 

δηλώσεις για τη συμμετοχή τους μαζί με τους γονείς τους, στην Παγκύπρια Εκστρατεία 

Καθαριότητας για καθαρισμό της Κύπρου σε μια μέρα. Οι οικογένειες του σχολείου 

μας, οι οποίες θα συμμετέχουν, με υπόδειξη του Δήμου Αθηένου θα καθαρίσουν το 

Κωνσταντινίδειο Δημοτικό Πάρκο Αθηένου. Θα δοθούν φανέλες, νερό και καπελάκια 

στα παιδιά που θα συμμετέχουν. Με τον βιωματικό αυτό τρόπο καλλιεργείται η 

οικολογική συνείδηση και αναπτύσσεται ο εθελοντισμός και η ενεργός πολιτότητα στα 

παιδιά, ώστε να τα καταστήσουμε μελλοντικούς ενεργούς πολίτες.  

Από τη Διευθύντρια                                            22 Απριλίου 2015 


