ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Δ

ευτέρα, 3 Δεκεμβρίου

Εκπαιδευτική Επίσκεψη των μαθητών της Γ’
τάξης στην Αεροπορική Βάση στο
Αεροδρόμιο Πάφου.

Τ

ρίτη, 4 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη φωτογράφιση των μαθητών
της Ε’ και Στ΄ τάξης. Ελεύθερη ενδυμασία για
όλους.

Τ

ετάρτη, 5 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη φωτογράφιση των μαθητών
της Α’ και Γ’ τάξης. Ελεύθερη ενδυμασία για
όλους.

Π

έμπτη, 6 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη φωτογράφιση των μαθητών
της Β’ και Δ΄ τάξης. Ελεύθερη ενδυμασία για
όλους.

Κ

υριακή, 9 Δεκεμβρίου

Ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου μας διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι στην αυλή
του σχολείου μας (12:00-16:00). Θα τραγουδήσουν ομάδες μαθητών.

Π

έμπτη, 13 Δεκεμβρίου

ΚΕ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

*Επίσκεψη χωρεπισκόπου Αμαθούντος Νικόλαου

ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

*Η χορωδία του σχολείου μας θα τραγουδήσει τα
κάλαντα στο φιλανθρωπικό Χριστουγεννιάτικο
Χωριό “Christmas Wonderland “ στο παλιό λιμάνι
Λεμεσού . Ώρα 7:00 μ.μ.

Κυπρίδος 11, 3110 Λεμεσός
Αρ. Τηλεφώνου: 25692790
Αρ.Τηλεομοιότυπου: 25692795

Δ

ευτέρα, 17 Δεκεμβρίου

Ημέρα του Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου. Εκκλησιασμός των μαθητών στον Ναό των Αγίων Αρσενίου και Παϊσίου. Όσα παιδιά το επιθυμούν μπορούν να κοινωνήσουν. Επίσημη στολή.

Τ

ρίτη, 18 Δεκεμβρίου

Στα πλαίσια του εθελοντισμού οι μαθητές των Στ’
τάξεων θα φτιάξουν κουραμπιέδες .

Τ

ετάρτη, 19 Δεκεμβρίου

Θα πωλούνται στο σχολείο κουραμπιέδες. Στα
πλαίσια του εθελοντισμού τα έσοδα θα δοθούν για
φιλανθρωπικό σκοπό.

Π

έμπτη, 20 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

Τα σχολεία θα κλείσουν για τις Διακοπές
των Χριστουγέννων στις 21 Δεκεμβρίου και
θα ανοίξουν τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
Δεκέμβριος 2018
Αγαπητοί Γονείς,
Δεκέμβριος. Μήνας αισιοδοξίας και χαράς,
μήνας λαμπερός και σίγουρα πολύ γλυκός
αλλά πάνω απ’ όλα μήνας αγάπης. Τα γλυκά
και τα στολίδια, η οικογένεια και οι φίλοι, η
παύση από τους γοργούς και απαιτητικούς
ρυθμούς της καθημερινότητας είναι αυτά
που μας κάνουν να αναμένουμε με τόση
ανυπομονησία τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο απολογισμός της χρονιάς φέρνει
στην επιφάνεια βαθύτερες ανάγκες και
επιθυμίες που δεν μπορέσαμε να εκπληρώσουμε το έτος που φεύγει με αποτέλεσμα
παλαιότεροι αλλά και νέοι στόχοι να
μπαίνουν ξανά σε εφαρμογή.

Έφτασαν Χριστούγεννα! Μια γιορτή άμεσα συνδεδεμένη με πολύχρωμα στολίδια, δώρα, κάλαντα, νόστιμες
παραδοσιακές λιχουδιές και χριστουγεννιάτικα παραμύθια!

Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος
να ’ν’ ήμερος να ’ναι άκακος

λίγο φαΐ λίγο κρασί
Χριστούγεννα κι Ανάσταση.
Οδυσσέα Ελύτη «Ο Ήλιος ο ηλιάτορας»

Ο Διευθυντής και οι Εκπαιδευτικοί εύχονται
σε όλους

Σας ενημερώνουμε ότι το ενημερωτικό δελτίο
δίνεται σε έντυπη μορφή για τελευταία φορά.
Από τον Ιανουάριο του 2019 μπορείτε να
ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες του μήνα μέσω της Ιστοσελίδας του σχολείου μας.

(http://kedimotiko.com/)

Χριστούγεννα:
Οι οικογενειακές παραδόσεις που θα
λατρέψουν τα παιδιά μας
Τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη γιορτή μικρών
και μεγάλων και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Οι χριστουγεννιάτικες παραδόσεις με τις οποίες μεγαλώσαμε δημιούργησαν γλυκές αναμνήσεις, που έχουν
σημαδέψει ανεξίτηλα τα παιδικά μας χρόνια .
Στολισμός του δέντρου: Το δέντρο πρωταγωνιστεί
στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση και είναι αυτό που
περιμένουν όλοι με ανυπομονησία. Στολίστε, λοιπόν,
το δέντρο και όλο το σπίτι μαζί με τα παιδιά.
Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Φτιάξτε μελομακάρονα,
κουραμπιέδες, κουλουράκια, και αφήστε τις μυρωδιές τους να «πλημμυρίσουν» το σπίτι.
Κάλαντα: Οι περισσότεροι έχουμε πει έστω μία φορά τα κάλαντα, ως παιδιά. Μάθετέ τα και στα παιδιά
να τα πουν και να ζήσουν τη μοναδική αυτή εμπειρία.
Άγιος Βασίλης: Ένα μεγάλο μέρος της μαγείας των
Χριστουγέννων περικλείεται στην ιστορία του Άγιου
Βασίλη. Και αξίζει να τη ζήσει κάθε παιδί. Γράψτε με
τα παιδιά σας γράμμα στον Άγιο Βασίλη και την παραμονή των Χριστουγέννων μην ξεχάσετε να αφήσετε γλυκά και ένα ποτήρι γάλα για να τον ευχαριστήσετε που και φέτος έφερε στα παιδιά το δώρο τους.
Οικογενειακά τραπέζια: Οι γιορτές είναι καλή ευκαιρία για να βρισκόμαστε όλη η οικογένεια μαζί. Γέλια, αστεία, οικογενειακές ιστορίες ξεδιπλώνονταν
πάνω από τα λουκούλλεια εδέσματα της μαμάς και
της γιαγιάς. Χαρίστε, λοιπόν, στα παιδιά σας τέτοιες
οικογενειακές στιγμές, που θα τις θυμούνται μεγαλώνοντας και θα τις μοιράζονται με τα αδέλφια και
τα ξαδέλφια τους.

Ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου μας
σας προσκαλεί στο

που θα γίνει στην αυλή του σχολείου μας,
την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018,
από τις 12:00-16:00.

Εορταστικό πρόγραμμα με:
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από ομάδες
μικρών μαθητών του σχολείου μας, φαγητά,
γλυκά,
παιχνίδια,
κατασκευές
και
φωτογραφίες με τον Άγιο Βασίλη.

Σας προσκαλούμε στη Χριστουγεννιάτικη
Θεατρική Παράσταση του ΚΕ΄ Δημοτικού

Σχολείου Εκάλης Λεμεσού, που θα γίνει την
Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018
και ώρα 7:00 μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
του σχολείου μας.

Ο Διευθυντής, οι Εκπαιδευτικοί

και τα παιδιά του σχολείου.

