ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Π

που φέρνουν και παραλαμβάνουν τα παιδιά τους

αρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου

Π

έμπτη, 11 Οκτωβρίου

Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων για εκλογή νέου συμβουλίου.
Χώρος: Θέατρο Σχολείου, Ώρα : 7:00μ.μ.

Π

αρασκευή, 26 Οκτωβρίου

Εθνική Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου.
Παρουσιάζουν τα παιδιά της Β΄3, Γ΄3 και Δ΄3.
Συμμετέχει η χορωδία του σχολείου.
Επίσημη στολή

ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Κυπρίδος 11, 3110 Λεμεσός

βάζοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια των

Αρ. Τηλεφώνου: 25692790

στους

δύο

χώρους

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ να παραλαμβάνετε τα παι-

Αρ.Τηλεομοιότυπου: 25692795

διά σας εκτός των χώρων αυτών !
Επίσης, απαγορεύεται να παρκάρετε πάνω στις διαβάσεις.

ετάρτη, 10 Οκτωβρίου

Περιβαλλοντικές Δράσεις με θέμα την Ανακύκλωση: Ομιλητής κ. Δημήτρης Δημητρίου Λειτουργός Περιβάλλοντος Υπουργείου Γεωργίας
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

ΚΕ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

στάθμευσης

εισέρχονται

μαθητών/τριών μας.

Γιορτή για τη Μέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Παρουσίαση από τα παιδιά των
Στ΄τάξεων.
Επίσημη στολή

Τ

Έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί γονείς και κηδεμόνες

Αγόρια
Καθημερινή Στολή

Επίσημη Στολή

Γκρίζο κοντό ή μακρύ παντελόνι

Γκρίζο μακρύ παντελόνι

Γαλάζια φανέλα

Άσπρο πουκάμισο

Μπλε τρικό «V» καρέ

Μπλε τρικό «V» καρέ

Μπουφάν μπλε

Μπουφάν μπλε

Παπούτσια μαύρα ή αθλητικά

Παπούτσια μαύρα

(όχι με έντονα χρώματα)

Γραβάτα μπορντό

Κορίτσια
Καθημερινή Στολή

Επίσημη Στολή

Φούστα γκρίζα

Φούστα γκρίζα

Γαλάζια φανέλα ή πουκάμισο

Άσπρο πουκάμισο

Μπλε τρικό «V» καρέ

Μπλε τρικό «V» καρέ

Μπουφάν μπλε

Μπουφάν μπλε

Παπούτσια μαύρα ή αθλητικά

Παπούτσια μαύρα

(όχι με έντονα χρώματα)

Γραβάτα μπορντό

Κατά τους χειμερινούς μήνες, αγόρια και κορίτσια, μπορούν να φορούν φόρμες γκρίζες. Οι μαθήτριες μπορούν να
φορούν χοντρό άσπρο καλσόν.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
Οκτώβριος 2018

Αγαπητοί Γονείς,
Γεια σας και καλό μήνα!
Με την ευκαιρία της πρώτης επικοινωνίας
μαζί σας, σας ευχόμαστε καλή σχολική
χρονιά! Ξεκινούμε με υπευθυνότητα, ζήλο και
ενθουσιασμό επιτελώντας στο ακέραιο το
καθήκον μας που είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη όλων των μαθητών. Η συνεργασία σας
είναι απαραίτητη στον κοινό στόχο για πρόοδο και σωστή αγωγή των παιδιών μας.
Στα ενημερωτικά δελτία κάθε μήνα θα
βρίσκετε τις σημαντικότερες εκδηλώσεις,
που προγραμματίζει το σχολείο μας για το
μήνα, χρήσιμες ανακοινώσεις καθώς και
εκπαιδευτικά άρθρα.

Οι κατηχητικές συνάξεις για τα παιδιά του
Δημοτικού αρχίζουν :
 Τετάρτη 10 Οκτωβρίου στις 3:00 μ.μ.
στην αίθουσα της εκκλησίας των Αγίων
Παϊσίου και Αρσενίου.

Αγαπητοί γονείς,

Για λόγους ασφάλειας των μαθητών του σχολείου μας ζητούμε τη συνεργασία σας για την πιστή εφαρμογή
του κανονισμού σύμφωνα με τον οποίο η παράδοση και η
παραλαβή
των παιδιών γίνεται αποκλειστικά από
την κεντρική και βόρεια είσοδο του
σχολείου.

