ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Π

αρασκευή 2 Δεκεμβρίου

Θεατρική Παράσταση "Μάγος του Οζ" από τη
θεατρική ομάδα Μασκαρίνι. Την παράσταση θα
παρακολουθήσουν οι μαθητές της Α', Β' και Γ'
τάξης.

Κ

Π

αρασκευή, 16 Δεκεμβρίου

*Θα πωλούνται στο σχολείο τα μπισκότα και οι κουραμπιέδες που έφτιαξαν τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης.
Στα πλαίσια του εθελοντισμού τα έσοδα θα δοθούν
για φιλανθρωπικό σκοπό.
* Τελευταία
μέρα
συλλογής τροφίμων, ειδών
καθαρισμού, ρουχισμού και υποδημάτων που βρίσκονται σε καλή κατάσταση, στα πλαίσια του εθελοντισμού και προσφοράς προς τον συνάνθρωπό μας.

ΚΕ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Κυπρίδος 11, 3110 Λεμεσός
Αρ. Τηλεφώνου: 25692790
Αρ.Τηλεομοιότυπου: 25692795

Τ

ρίτη 20 Δεκεμβρίου

υριακή 4 Δεκεμβρίου

Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων διοργανώνει
Χριστουγεννάτικο Παζαράκι στην αυλή του σχολείου
μας (11:00-14:00).

Π

Εκκλησιασμός των μαθητών της Α’, Β’ και Γ΄ τάξης
στον Ναό των Αγίων Αρσενίου και Παϊσίου. Όσα
παιδιά επιθυμούν μπορούν να κοινωνήσουν.

Τ

ετάρτη 21Δεκεμβρίου

έμπτη 8 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη Φωτογράφιση των παιδιών του
σχολείου μας. Ελεύθερη ενδυμασία

Π

αρασκευή 9 Δεκεμβρίου

Προληπτική εξέταση από τις
οδοντιατρικές
υπηρεσίες για τα παιδιά της Α’ τάξης.

Δ

ευτέρα 12 Δεκεμβρίου

Προληπτική εξέταση από την επισκέπτρια υγείας
για τα παιδιά της Δ’ τάξης.

Τ

ετάρτη 14 Δεκεμβρίου

Προληπτική εξέταση από τη σχολίατρο
παιδιά της Α’2 και Α΄3 τάξης.

για τα

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

Π

έμπτη 22 Δεκεμβρίου

Εκκλησιασμός στον Ναό των Αγίων Αρσενίου και
Παϊσίου των παιδιών της Ε΄ και Στ’ τάξης. Όσα
παιδιά το επιθυμούν μπορούν να κοινωνήσουν.
Tα σχολεία θα κλείσουν για τις Διακοπές των

Χριστουγέννων στις 22 Δεκεμβρίου και θα
ανοίξουν τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ 1
Δεκέμβριος 2016
Αγαπητοί Γονείς,
Ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας των Χριστουγέννων. Τα Χριστούγεννα αποτελούν για
όλους μας, μικρούς και μεγάλους, την ομορφότερη εποχή ολόκληρου του χρόνου, την
οποία και προσμένουμε πάντοτε με μεγάλη
χαρά και εορταστική διάθεση. Είναι η περίοδος για να μοιραζόμαστε στιγμές και αναμνήσεις που θα μας είναι πολύτιμες για
πολλά χρόνια. Είναι η περίοδος για να δούμε τον κόσμο με μάτια γεμάτα αγάπη, για να
θυμηθούμε πως ο κόσμος είναι γεμάτος
από ανθρώπους σαν κι εμάς. Είναι η περίοδος για να συλλογιστούμε με ευγνωμοσύνη
για όλα όσα καλά μας έφερε η προηγούμενη
χρονιά. Είναι η περίοδος για να δώσουμε σ’
εκείνους που έχουν ανάγκη, χωρίς να ζητήσουμε καμιά ανταπόδοση.

Η Θεατρική Ομάδα ΑΝΑΤΡΟΠΗ διοργανώνει

Βραδιά Αγάπης
για το μικρό Νικόλα Αρτεμίου
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016
Πολιτιστικό Κέντρο Πάνω Πολεμιδιών
Ώρα 5:45 μ.μ.
Δελτίο εισόδου– εισφοράς €5
Εισφορές δεκτές.

Στον χριστουγεννιάτικο λαχνό του σχολείου μας θα
κληρωθούν ποδήλατα, σκούτερ και άλλα πλούσια
δώρα.

Πρόσκληση
Το τμήμα κοινοτικής αστυνόμευσης– αστυνομικός
της γειτονιάς σε συνεργασία με το συνοικιακό
συμβούλιο Αγίας Φύλας διοργανώνουν

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση
την Κυριακή 4/12/2016 και ώρα 18:00
στο προαύλιο της εκκλησίας Παναγίας Χρυσαΐφυλιώτισσας στην Αγία Φύλα όπου θα πραγματοποιηθεί φωταγώγηση

χριστουγεννιάτικου

δέντρου.

Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος η φιλαρμονική
ορχήστρα της αστυνομίας και η παιδική χορωδία
«μελωδίες και χρώματα».
Ο Άγιος Βασίλης θα επισκεφθεί τα παιδιά με την
άμαξά του.

Αν και δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε τι θα θυμούνται τα παιδιά μας, μπορούμε, όμως, να συμβάλλουμε στο να τους μείνουν μερικές από τις ωραιότερες
αναμνήσεις κάνοντας τους να νιώσουν ασφάλεια,
θαλπωρή και αγάπη.
- Μιλήστε με τα παιδιά γι΄αυτά που ζήσατε μαζί!
Είναι ωραίο να μιλάμε για όλα αυτά που ζήσαμε τα
προηγούμενα Χριστούγεννα,. Θυμηθείτε πως όλα όσα
γίνονται λόγος και έκφραση, παραμένουν στη μνήμη
καλύτερα.
- Φτιάξτε μαζί τα δώρα των Χριστουγέννων!
Φτιάξτε μαζί με το παιδί σας κατασκευές, χειροποίητες κάρτες, γλυκά και χαρίστε τα σε φίλους του. Αυτό
που θα πρέπει να του δείξετε είναι πως σημασία δεν
έχει το κόστος, αλλά το ενδιαφέρον για τους άλλους.
- Ετοιμάστε τους μια έκπληξη! Φτιάξτε το αγαπημένο
τους γλυκό ή καλέστε δύο φίλους τους και φτιάξτε
ποπ κορν. Αυτό αρκεί για να νιώσουν πόσο τα νοιάζεστε.
- Οργανώστε μια περιπέτεια ! Μια οικογενειακή
βόλτα σε ένα πάρκο αρκούν για να ανακαλύψουν καινούρια πράγματα.
- Ακούστε τα ! Ακόμη κι αν έχουν να σας πουν μια
«τεράαααααστια» ιστορία βρείτε το χρόνο να τα
ακούσετε. Το ενδιαφέρον σας για όλα όσα θέλουν να
μοιραστούν μαζί σας είναι γι’ αυτά το καλύτερο δώρο.
- Απολαύστε την παρέα τους σιωπηλά! Το να κάθεστε παρέα με τα παιδιά σας στον καναπέ απολαμβάνοντας τη βροχή είναι στιγμές μοναδικές. Άλλωστε, οι
άνθρωποι που αγαπιούνται δεν χρειάζονται λόγια…
- Μιλήστε τους για τα παιδικά σας χρόνια !
«Όταν ήμουν μικρή...». Οι μικρές αυτές εξομολογήσεις
αρέσουν πολύ στα παιδιά. Αποτελούν τη σύνδεσή τους
με την οικογένεια .
- Συνεχίστε να τα κρατάτε αγκαλιά. Και να τους
λέτε πως τα αγαπάτε! Ένα παιδί δεν είναι ποτέ αρκετά μεγάλο ώστε να αρνηθεί μια αγκαλιά ή ένα «σ'
αγαπώ».

Ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου μας
σας προσκαλεί στο

που θα γίνει στην αυλή του σχολείου μας,
την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016,
από τις 11:00-14:00.
Εορταστικό πρόγραμμα με:

Χριστουγεννιάτικα

τραγούδια

από

χορωδία

μικρών μαθητών του σχολείου μας, φαγητά, γλυκά,
παιχνίδια, κατασκευές και φωτογραφίες με τον
Άγιο Βασίλη.
(Ο Άγιος Βασίλης θα βρίσκεται στο χώρο του σχολείου η ώρα 12:00 μ.μ.)

Σας προσκαλούμε στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή
του ΚΕ΄ Δημοτικού Σχολείου Εκάλης Λεμεσού,
που θα γίνει την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016
και ώρα 7:00 μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
του σχολείου μας.
Ο Διευθυντής, οι Εκπαιδευτικοί
και τα παιδιά του σχολείου.

