
ΝΟΣΤΟΣ
Αγαπητοί γονείς, παιδιά, φίλοι και συνεργάτες του παροικιακού μας 
σχολείου στον Άγιο Κυπριανό,  σας ευχόμαστε μιά καλή επικοδομιτική 
αλλά και ευχάριστη χρονιά 2019! 

Με την έναρξη της νέας χρονιάς 2019 ξεκινούμε και πάλι μια βελτιωμένη 
επικοινωνία μαζί σας με το ανανεωμένο πληροφoριακό δελτίο  ΝΟΣΤΟΣ 
που θα εκδίδεται κάθε τρίμηνο. Σ’αυτό θα δείτε πολλά και διάφορα σε 
σχέση με τη ζωή και λειτουργία του σχολείου μας. Η επιθυμία μας είναι 
πάντα να σας έχουμε ενήμερους με όλες της δραστηριότητες αλλά και 
γενικά με τα επιτεύγματα των παιδιών μας.

Ημέρα Γονέων – 24 Νοεμβρίου

Ηρθαν αρκετοί γονείς αλλά θα θέλαμε να δούμε ακόμα περισσότερους. 
Βάλτε στο ημερολόγιο σας την επόμενη μέρα γονέων (Parents’ consultation 
day) στις 11 Μαϊου.  
Είναι καθήκον του κάθε γονέα να μαθαίνει για την προοδο του παιδιού του. 
- ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γονείς που ετοιμάζουν 
ζεστό φαγητό για το κυλικείο του σχολείου μας.

ΗΜΕΡΟΛΟΓ ΙΟ
30η Μαρτίου
ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 
- Γιορτάζουμε τις εθνικές 
εορτές 25η Μαρτίου και 
1η Απριλίου.

6η & 13η Απριλίου
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
- Τα παιδία θα φτιάξουν 
παραδοσιακές φλαούνες, 
τσουρέκια, κουλουράκια 
και λαμπάδια.
Οσοι γονείς μπορούν 
να βοηθήσουν ειναι 
ευπρόσδεχτοι.

11η Μαΐου
- Hμέρα γονέων

7η Ιουλίου
- Θερινό Σουβλάκι
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                                                       70 χρόνια ΚΕΑ

   2η Μαρτίου - Αποκριές

   9η Μαρτίου - Καθαρά Δευτέρα

   Τρεις Ιεράρχες - 30 Ιανουαρίου

                                Κοπή Βασιλόπιτας και Αγιασμός               

Τα παιδιά μας ενθουσίασαν με το σκετσάκι “Ο Χρόνος το ‘ Σκασε”.  
Μας εντυπωσίασαν με τα τραγούδια και τον καθαρό τους λόγο. 

Στις 15 Ιανουαρίου έιχαμε τη κοπή της βασιλόπιττας και στις 
19 Ιανουαρίου ήρθε ο πάτερ Χριστόδουλος να μας κάνει τον 

αγιασμό της καινούριας χρονιάς. 

Το ποίημα αυτό είναι η συμμετοχη από τις ταξης της κυρίας 
Μαλαματένιας και της κυρίας Δέσποινας για διαγωνισμό για τα 70 
χρόνια ΚΕΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Ευχόμαστε κάλη επιτυχία στα 

παιδία.

Τα παιδιά ήρθαν στο σχολείο ντυμένα με διάφορες 
ενδυμασίες και αφού πρώτα παρέλασαν γιόρτασαν το 
καρναβάλι με χορούς και έθιμα.  Το διασκέδασαν μικροί και 
μεγάλοι.

Στη συγκέντρωση των παιδιών οι δάσκαλοι μίλησαν 
στα παιδιά για τα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας και στο 
διάλειμμα η επιτροπή πρόσφερε στα παιδιά νηστίσιμα 
φαγητά.

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας οι πρόγονοί μας καθιέρωσαν τη μέρα αυτή των Τριών Ιεραρχών 
ως μέρα των Ελληνικών γραμμάτωνΗμε, της παιδείας  και ως σχολική εορτή, τιμώντας έτσι την 
αγιοσύνη των τριών ως πατέρων της εκκλησίας και συγγραφέων, την ιεραποστολική τους δράση, την 
ευρυμάθειά τους, το ανεπανάληπτο δογματικό τους έργο και την οικουμενικότητα που πηγάζει από τη 
ζωή τους. H επίτευξη του συγκερασμού της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και της φιλοσοφίας, με 
τη χριστιανική πίστη, βοήθησαν την εξέλικτική πορεία του νέου Ελληνικού κράτους.

   Γιορτή Χριστουγέννων -  15 Δεκεμβρίου


