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26 Φεβρουαρίου
Καρναβαλίστικος Χορός 
Συνδέσμου Γονέων

4 Φεβρουαρίου
GCS Starry Night στο Δημοτικό 
Θέατρο Στροβόλου 

7 Φεβρουαρίου
Εκδρομή Δημοτικού 

14 Φεβρουαρίου
Ημέρα Καρδιάς

16 Φεβρουαρίου
Εκδρομή Νηπιαγωγείου 

24 Φεβρουαρίου
Τσικνοπέμπτη – Φιλανθρωπική 
εκδήλωση από το Ινστιτούτο 
Νευρολογίας και Γενετικής 

Διάκριση Μαθητή 

Ο Θωμάς Αρίστου της 4 Πράσινο,  
κερδίζει τέσσερα μετάλλια σε 
αγώνες ΣΚΙ στην Ιταλία. 

11 Ιανουαρίου 
Θεατρική Παράσταση
Τα παιδιά του σχολείου μας παρακολουθούν τη θεατρική παράσταση 
«Ρουμπελστίλτσκιν» του Μάικ Κένι από την Παιδική Σκηνή του Θ.Ο.Κ. στο Δημοτικό 
Θέατρο Στροβόλου. 

18 Ιανουαρίου 
Κουκλοθέατρο 
Ο θεατρικός όμιλος του Δημοτικού ετοιμάζει και παρουσιάζει κουκλοθέατρο στους 
μαθητές του Νηπιαγωγείου, με θέμα τη «Φρουτοπία». 



24 Ιανουαρίου 
Έπαινος σε άριστους μαθητές 
Η Διευθύντρια του Δημοτικού και η Συντονίστρια του Α΄ 
Κύκλου συγχαίρουν τους μαθητές του Β΄ Κύκλου με άριστη 
και πάρα πολύ καλή επίδοση (γενικό βαθμό Α και Α*) στο 1ο 
τρίμηνο. Στα παιδιά δίνονται έπαινοι.  

25 Ιανουαρίου 
ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ
Συγγραφή γραπτής έκθεσης από τους μαθητές Ε΄ και 
Στ’ τάξης στα πλαίσια του 58ου Διαγωνισμού Σχολείων 
Ευρώπης (ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ) με γενικό θέμα «Ευρωπαϊκό Έτος 
Εθελοντισμού». 

26 Ιανουαρίου 
Επίσκεψη στη Χοιροκοιτία 
Στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας, τα παιδιά της Γ΄ 
τάξης επισκέπτονται τον οικισμό της Χοιροκοιτίας. Η επίσκεψη 
δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να παρατηρήσουν την 
πολιτιστική παράδοση του τόπου μας. 

27 Ιανουαρίου
Φιλανθρωπικός έρανος  
Παράδοση χρηματικού ποσού από το μαθητικό συμβούλιο 
του Β΄ κύκλου, στο παιδιατρικό τμήμα του Μακάριου 
Νοσοκομείου. Τα χρήματα μαζεύονται από την εκδήλωση του 
Συνδέσμου Γονέων «Μια μέρα χωρίς στολή». 

29 Ιανουαρίου  
Γιορτή των Γραμμάτων
Εορτασμός για τη γιορτή των γραμμάτων και τους Τρεις 
Ιεράρχες. Τα παιδιά της Δ΄ τάξης, ετοιμάζουν τη θεατρική 
παράσταση «Ο Βιβλιοπόντικας» του Βαγγέλη Ηλιόπουλου. 
Για το σκοπό αυτό προετοιμάζουν, στα πλαίσια του μαθήματος 
των Ελληνικών, προσκλήσεις, προγράμματα και αφίσες τα 
οποία μοιράζουν σε δασκάλους και μαθητές του Σχολείου.  



29 Ιανουαρίου   
Επίσκεψη κ. Κατίνας Ζένιου 
Η συγγραφέας Κατίνα Ζένιου επισκέπτεται το Σχολείο μας.  
Συζητά με τα παιδιά για το πόσο σημαντικά είναι τα βιβλία στη 
ζωή μας, τους εξηγεί τα στάδια δημιουργίας ενός βιβλίου και 
τέλος όλα τα παιδιά δημιουργούν μαζί της το δικό τους βιβλίο. 

29 Ιανουαρίου   
Εβδομάδα Δέντρου
Το Σχολείο μας γιορτάζει την έναρξη της «Εβδομάδας 
δέντρου» και τονίζεται η σημασία του περιβάλλοντος και 
συγκεκριμένα των δέντρων στην επιβίωσή μας. 

31 Ιανουαρίου  
Ενδοσχολικός Διαγωνισμός 
Όλα τα παιδιά του Β΄  Κύκλου λαμβάνουν μέρος σε 
ενδοσχολικό διαγωνισμό γνώσεων που διοργανώνεται για 
να τιμήσουμε τους Τρεις Ιεράρχες και τη Μέρα Γραμμάτων. 


