
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ Κ.Α΄ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

Παγκύπρια Πορεία Αγάπης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 

 Το σχολείο μας  θα συμμετέχει στην εγκριμένη από το ΥΠΠ ενδοσχολική δράση 

«Περπατώ για το σχολείο μου», η οποία πραγματοποιείται στη μνήμη Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου Γ΄, ώστε να διατηρείται άσβεστη η ιστορική μνήμη τη Δευτέρα  19  Ιανουαρίου 

2015 από τα εκπαιδευτήρια της Κύπρου, τα οποία δήλωσαν συμμετοχή. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα δοθεί και Δελτάριον Πορείας, στα οποία αν επιθυμείτε τα 

παιδιά σας μπορούν να συλλέξουν χρήματα. Και το πιο μικρό ποσό θα ενισχύσει το 

ταμείο του σχολείου, διότι το 85 τοις εκατό των χρημάτων επιστρέφεται από τα Γραφεία 

της  Παγκύπριας Πορείας Αγάπης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στα σχολεία που το ζητούν 

γραπτώς. Τα δελτάρια -ακόμη και τα άδεια- να επιστραφούν μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 

2015. 

ΚΟΨΙΜΟ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 

Το σχολείο σε συνεργασία με το Δημοτικό Κ.Β΄ πραγματοποίησε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 

2015 το κόψιμο της βασιλόπιτας στην παρουσία του Προέδρου του Συνδέσμου Γονέων, κ. 

Χρίστου Ηρακλέους  

 

και του πρωτοπρεσβύτερου Πατέρα Δημήτριου. Ο Σύνδεσμος Γονέων προσέφερε τις 

βασιλόπιτες για τα σχολεία μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε στην Κλειστή Δημοτική Αίθουσα Αθλοπαιδιών.  

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 

Ο Αστυνομικός της Γειτονιάς, κ. Γιώργος Ξιούρουππας, πραγματοποίησε στις 13 

Ιανουαρίου 2015 διαλέξεις σε όλα τα παιδιά του σχολείου στην Αίθουσα Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών με στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της κυκλοφοριακής συνείδησης. Τα 

παιδιά έμαθαν για τον κώδικα κυκλοφοριακής αγωγής, ώστε να είναι ορθοί πεζοί, ορθοί 

ποδηλάτες και ορθοί επιβάτες-συνεπιβάτες. 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Στις 3 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11:00π.μ.-12:20 μ.μ. το σχολείο θα πραγματοποιήσει 

δύο διαλέξεις για το ασφαλές διαδίκτυο στα παιδιά της Β΄ και Γ΄ τάξης στην αίθουσα  

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Εισηγήτρια θα είναι η Αστυνομικός, κ. Ευγενία Κουμπαρή. 

Όσοι γονείς επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις. Οι διαλέξεις 

πραγματοποιούνται στα πλαίσια σχετικού Προγράμματος του Π.Ι.Κ. σε συνεργασία με το 

ΥΠΠ,  στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 



Σας υπενθυμίζουμε πως μπορείτε να επισκέπτεστε  την ιστοσελίδα του σχολείου, για να 

ενημερώνεστε για τις σχολικές δράσεις καθώς και για άλλα εκπαιδευτικά θέματα. 

Από τη Διεύθυνση                                                                                             13 Ιανουαρίου 2015 


