ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ιουνίου

Π

αρασκευή, 15 Ιουνίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Π

αρασκευή, 1 Ιουνίου

Ταξίδι

στον

κόσμο

των

Μαθηματικών.

Εργαστήρι μαθηματικών για τους μαθητές της
Α΄ τάξης. Μαθητές και γονείς θα συνεργαστούν
για να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες μαθηματικών.

Π

αρασκευή, 1 Ιουνίου

«Καλοκαιρινό Πάρτι». Εκδήλωση του Συνδέσμου Γονέων στο αίθριο του σχολείου μας για
να αποχαιρετίσουμε τη σχολική χρονιά 20172018. Θα υπάρχουν πολλές ευχάριστες δραστηριότητες για τους γονείς και για τα παιδιά.

Π

έμπτη, 6 Ιουνίου

Ναυταθλήματα.Τα παιδιά της Στ΄ τάξης θα
συμμετάσχουν σε ναυταθλήματα στον Ναυτικό
Όμιλο Αμμοχώστου στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Γνωριμία με τα αθλήματα
του νερού».

Δ

ευτέρα, 11 Ιουνίου

Αργία. Η Κυπριακή Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του ιδρυτή και πολιούχου της, Αποστόλου
Βαρνάβα.

Σας προσκαλούμε στη Γιορτή Τελειοφοίτων του
σχολείου μας που θα γίνει την Παρασκευή,
15 Ιουνίου 2018, στις 7:00 το βράδυ,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας.

Η διεύθυνση, το προσωπικό και τα παιδιά

Τ

ρίτη, 19 Ιουνίου

Τελική Εκδρομή για όλα τα παιδιά του σχολείου

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

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
Ιούνιος 2018

στον εκδρομικό χώρο Αγίας Παρασκευής.

Τ

ρίτη, 19 Ιουνίου

Δεξίωση των Τελειοφοίτων . Τους τελειόφοιτους
θα δεξιωθεί ο Σύνδεσμος Γονέων του Σχολείου.
Στην δεξίωση θα παρευρεθεί ο Διευθυντής, το
Διδακτικό Προσωπικό της Στ΄ τάξης και μέλη
του Συνδέσμου Γονέων. Θα προσφερθεί δωρεάν
ποτό και φαγητό σε όλα τα παιδιά.
Χώρος: Columbia plaza (Αγίου Ανδρέου, 223)
Ώρα: 7:30-10:30 μ.μ.

Τ

ετάρτη, 20 Ιουνίου

Τελετή Αποφοίτησης των παιδιών της Στ΄ τάξης. Απονομή απολυτηρίων και αναμνηστικών
λευκωμάτων.
Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου
Ώρα: 11:45 π.μ.

Αγαπητοί Γονείς,
Η σχολική χρονιά 2017-2018 έφτασε
σχεδόν στο τέλος της. Ο Διδασκαλικός
Σύλλογος και το υπόλοιπο προσωπικό

του σχολείου σας ευχαριστεί ιδιαίτερα
για την αγαστή συνεργασία και για τη
θετική συμπεριφορά σας καθ΄ όλη τη
διάρκεια της χρονιάς. Σας ευχόμαστε
ολόψυχα καλό καλοκαίρι και ραντεβού
στις 10 Σεπτεμβρίου!

Παιδί και
καλοκαίρι

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δίνεται η ευκαιρία
στα παιδιά να κάνουν όσα δεν προλάβαιναν να κάνουν το χειμώνα, όταν υπήρχαν υποχρεώσεις και
από τη μεριά των παιδιών αλλά και από τη μεριά των
γονιών. Είναι ευκαιρία λοιπόν να έρθουν σε επαφή
με νέες δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες
μπορεί να είναι ένα νέο σπορ, μια καλλιτεχνική δραστηριότητα, μια «εκδρομή στην πόλη», ένα μπάνιο σε
κοντινή παραλία, μια βόλτα σε φίλους, διακοπές
στον παππού και τη γιαγιά και πολλά άλλα.
Από την άλλη, οι γονείς πρέπει να κατανοήσουν την
ανάγκη του παιδιού για ξεκούραση και να του δώσουν χρόνο. Είναι φυσιολογικό αλλά και ωφέλιμο για
το κάθε παιδί να ρίξει τους καθημερινούς του
ρυθμούς. Είναι εξίσου δημιουργικό και χαλαρωτικό
για τα παιδιά το να μην έχουν πρόγραμμα, να μην
κάνουν απολύτως τίποτα, να βαρεθούν, να νιώσουν
ανία, να κοιμηθούν παραπάνω, να τεμπελιάσουν.
Πρέπει οι γονείς να δώσουν και αυτή τη δυνατότητα
στα παιδιά τους, να βαρεθούν και να αρχίσουν να
φαντάζονται. Γιατί πολλές φορές μέσα στην απραξία
γεννιούνταν ιδέες, επιθυμίες, όνειρα. Μέσα σε αυτούς τους χαλαρούς ρυθμούς, στο παιδί δίνεται η
ευκαιρία να κινητοποιηθεί, να αναζητήσει νέες δραστηριότητες και να ανακαλύψει νέα ενδιαφέροντα και
ταλέντα.

«Απολαύστε το καλοκαίρι με τα παιδιά σας!
Σύντομα θα τελειώσει… και μαζί η παιδική
ηλικία και ανεμελιά!» (George R.R. Martin)
Το καλοκαίρι είναι μια σημαντική περίοδος για
«να γεμίσουν οι μπαταρίες» όλης της οικογένειας.
Οι γονείς πρέπει να δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία
ενός ξεκούραστου αλλά και εποικοδομητικού καλοκαιριού, γιατί μπορεί να γίνει εμπειρία ζωής, διαμόρφωσης προσωπικότητας, διεύρυνσης σχέσεων καθώς και συναισθηματικής εξέλιξης και ωρίμανσης.
Αυτό που επιθυμούν τα παιδιά, ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ,
είναι ποιοτικό, ουσιαστικό, ανέμελο χρόνο μαζί σας.
Κρατήστε ποιοτικό χρόνο κάθε μέρα με τα παιδιά
σας, ώστε να περνάτε χαρούμενες, χαλαρές στιγμές, κάνοντας απλές, καθημερινές ασχολίες. Αυτό
που μετράει περισσότερο δεν είναι τι κάνετε αλλά
πώς νιώθετε, καθώς και η ποιότητα και η διάρκεια
της επαφής μαζί τους.
ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

• Οι δραστηριότητες με τα παιδιά να έχουν δομή
και οργάνωση, ακόμα και το καλοκαίρι.
• Αποφασιστείτε σαν γονείς να «χαρείτε» τη ζωή
μαζί τους αυτό το καλοκαίρι. Τα παιδιά είναι καθρέφτες σας!
• Εμπνεύστε στα παιδιά σας να δοκιμάσουν κάτι
καινούριο.
•
Εφαρμόστε πρόγραμμα συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και ιδεών. Το διάβασμα, η δημιουργική
γραφή, οι τέχνες, οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς
χώρους, μουσεία, βιβλιοθήκες θα διευρύνουν τη
φαντασία τους.
• Χτίστε ωραίες καλοκαιρινές αναμνήσεις με
«μικρές δραστηριότητες»

Ήλιος και
καλοκαίρι

Καλοκαιράκι! Τέλος το σχολείο!
Περάστε όμορφα τις καλοκαιρινές διακοπές με τα
παιδιά σας, στη θάλασσα ή στο βουνό, όπου εσείς
επιλέξετε. Προσοχή όμως στον ήλιο! Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από πολύ δυνατό ήλιο και υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να οδηγήσουν σε
σοβαρά προβλήματα, όπως εγκαύματα και αφυδάτωση, που αποτελούν τους κυριότερους κινδύνους
του καλοκαιριού, που προκαλούνται λόγω της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο. Επειδή η ηλιακή
ακτινοβολία είναι αθροιστική (δηλ. αθροίζεται
χρόνο με το χρόνο) προκύπτουν και σοβαρότερα
προβλήματα στο μέλλον που σχετίζονται με παθήσεις του δέρματος. Τα παιδιά χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή στον ήλιο, γιατί έχουν λιγότερη μελανίνη από τους ενήλικες και το δέρμα τους είναι
πιο ευαίσθητο. Η ποσότητα της υπεριώδους ακτινοβολίας που απορροφάται από ένα παιδί κάτω
των έξι ετών είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από
την ποσότητα που απορροφάται από έναν ενήλικα.

