ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Π

Εκπαιδευτική εκδρομή στο Μουσείο της
ΠΟΕΔ στη Βάσα Κοιλανίου για τους μαθητές
της Γ΄1. Γνωριμία με την ιστορία της Δημοτικής
Εκπαίδευσης στην Κύπρο .

ΚΕ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Κυπρίδος 11, 3110 Λεμεσός
Αρ. Τηλεφώνου: 25692790

αρασκευή, 1 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη φωτογράφιση για τα
παιδιά των Β΄, Γ΄2, Γ΄3, Ε΄1, Ε΄2 και Ε΄3
τάξεων.

Κ

Tα σχολεία θα κλείσουν
για τις Διακοπές των Χριστουγέννων
την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου και
θα ανοίξουν τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018.

Αρ.Τηλεομοιότυπου: 25692795
Μέχρι τις 15/12/2017,
στα πλαίσια του εθελοντισμού, στο
σχολείο συλλέγονται τρόφιμα και
ρουχισμός !

υριακή, 3 Δεκεμβρίου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
Δεκέμβριος 2017

Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων
διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι στην
αυλή του σχολείου μας (12:00-16:00).

Τ

Αγαπητοί Γονείς,

ρίτη, 5 Δεκεμβρίου

Εκπαιδευτική εκδρομή στο Μουσείο της
ΠΟΕΔ στη Βάσα Κοιλανίου για τους μαθητές
της Γ΄2 και Γ΄3.

Π
Π

αρασκευή, 15 Δεκεμβρίου

Εκκλησιασμός για όλο το σχολείο. Επίσημη
στολή.

έμπτη, 21 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου
στην οποία συμμετέχουν τα παιδιά της Ε΄
τάξης, η χορωδία και η ορχήστρα.
Ώρα: 7:00μ.μ
Τόπος: Αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
ΤΟ 2018

Μπαίνουμε στο μήνα των Χριστουγέννων, μια
περίοδος, η οποία έχει ξεχωριστή σημασία
για όλους μας, αλλά ακόμη περισσότερο για τα
μικρά παιδιά. Η περίοδος αυτή κρύβει μια
μαγεία με πολλά φανερά, αλλά και κρυφά
νοήματα, στα οποία οι ενήλικες συχνά δε
δίνουν μεγάλη σημασία, ενώ τα παιδιά,
αντίθετα, μέσα από αυτά απορροφούν
πληροφορίες,
χωρίς
καν
να
τις
αναγνωρίζουν. Τα Χριστούγεννα είναι η
ιδανική περίοδος να «αναζητήσουμε» τα
συναισθήματά μας, μεταλαμπαδεύοντάς τα
στα παιδιά μας. Μια ευκαιρία για εμάς, ένα
σπουδαίο δώρο για τα παιδιά μας!

Οι διακοπές των σχολείων κάνουν τους γονείς
να αναρωτιούνται αν θα πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτά τα κενά από τα μαθήματα των παιδιών τους, γεμίζοντάς τα με... επαναλήψεις μαθημάτων. Ποια είναι η πιο σωστή συμπεριφορά;
Αφήνουμε εντελώς ελεύθερα τα παιδιά ή τους
βάζουμε ένα πρόγραμμα διακοπών, που θα περιλαμβάνει παιχνίδι σε συνδυασμό με κάποιες
ώρες διάβασμα;
Η σωστή απόφαση δεν μπορεί να είναι απόλυτη
και σε αυτό παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες.
Οι ειδικοί σε θέματα παιδιών τονίζουν ότι οι
σχολικές διακοπές έχουν μεγάλη σημασία για
ένα παιδί, του δίνουν την ευκαιρία να απομακρυνθεί από τις υποχρεώσεις του διαβάσματος
και να επανέλθει πιο δυναμικά ξανά στο σχολείο. Η χαλάρωση, το πρωινό ξύπνημα αργά, το
παιχνίδι, η διασκέδαση με άλλα παιδιά, είναι
αναγκαία και επιβάλλονται.
-Κάθε παιδί διαφέρει από τα άλλα. Έχει τη
δική του προσωπικότητα, επιδόσεις, ανάγκες,
συμπεριφορά.
-Σκεφτείτε την ανάγκη του για ξεκούραση. Οι διακοπές των παιδιών δε διαφέρουν σε
τίποτα από την «άδεια» από τη δουλειά, των
ενηλίκων. Κι εμείς διακόπτουμε κάποιες ημέρες τον χρόνο την εργασία μας και το ίδιο
χρειάζονται και τα παιδιά μας. Πρέπει να παίξουν και να δουν τηλεόραση, να ψυχαγωγηθούν
σε θέατρα, παιδότοπους, εκδηλώσεις κ.λ.π.

Η απόφαση που θα πάρουμε σχετικά με το πρόγραμμα των σχολικών διακοπών των παιδιών,
είναι σε συνάρτηση με τις επιδόσεις τους στο
σχολείο. Ένας επιμελής μαθητής, έχει δικαίωμα
να μην ανοίξει σχολικό βιβλίο στις διακοπές του.
Εάν, όμως, ο μικρός σας μαθητής δεν είναι ιδιαίτερα επιμελής, μπορείτε να ορίσετε κάποιες ημέρες -όχι κατ'ανάγκη καθημερινά- που θα κάνει κάποιες επαναλήψεις για να καλύψει τα κενά
του.
-Προτρέψτε τα παιδιά να διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία. Πλεονεκτούν έναντι των σχολικών
γιατί έχουν ενδιαφέρον, διασκεδάζουν, ψυχαγωγούν και μπορείτε να καταφέρετε να τα θεωρήσουν το ίδιο ευχάριστα με τα παιχνίδια τους.
- Τέλος, μιλήστε με τα παιδιά για τις σκέψεις
σας σχετικά με το διάβασμα και τις επαναλήψεις στις διακοπές τους. Είναι πολύ πιθανόν να
συμφωνήσουν μαζί σας, συζητήστε το αναλυτικά,
λάβετε υπόψιν τις αντοχές και τις διαφωνίες
τους και ρωτήστε πώς προτείνουν εκείνα καλύτερα να διαμορφωθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα και
ποιες ώρες τα βολεύει.
Θυμηθείτε ότι κάθε παιδί θεωρεί τις σχολικές
διακοπές μια μεγάλη ελευθερία από τη συνήθη
καθημερινότητά του και κάθε φορά τις περιμένει
με μεγάλη ανυπομονησία!

Ο Σύνδεσμος Γονέων σας προσκαλεί στο

που θα γίνει στην αυλή του σχολείου μας,
την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017, από τις
12:00-16:00.
Εορταστικό πρόγραμμα με: Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από χορωδία μαθητών του
σχολείου μας στις 12:30, φαγητά, γλυκά,
παιχνίδια, κατασκευές και φωτογραφίες με
τον Άγιο Βασίλη.
Ο Άγιος Βασίλης θα βρίσκεται στο χώρο
του σχολείου μας στις 13:30

Σας προσκαλούμε στη Χριστουγεννιάτικη
γιορτή του ΚΕ΄ Δημοτικού Σχολείου
Εκάλης Λεμεσού, που θα γίνει την Πέμπτη
21 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 7:00 μ.μ., στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου μας.
Ο Διευθυντής,
οι Εκπαιδευτικοί
και τα παιδιά του σχολείου

