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1 Δεκεμβρίου
Οι μαθητές της 4ης τάξης παρακάθονται σε εξετάσεις 
e-kids (Ενότητα 5 ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ). 

3 Δεκεμβρίου 
Η Ε΄ τάξη επισκέπτεται το Βυζαντινό Μουσείο 
Λευκωσίας και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης 
Κύπρου. Τα παιδιά ξεναγούνται στο μουσείο και 
ακολούθως μεταβαίνουν στο Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τραπέζης Κύπρου όπου παρακολουθούν το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θεοί και Ήρωες».

5 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι Secondary School.

7 Δεκεμβρίου
Οι γονείς των παιδιών του Νηπιαγωγείου και της 
Προδημοτικής παραλαμβάνουν τα δελτία επίδοσης 
των παιδιών τους για το πρώτο τρίμηνο.

7 Δεκεμβρίου
Φωταγωγείται το χριστουγεννιάτικό μας δέντρο, 
το οποίο φτιάχτηκε με άδεια μπουκάλια γάλακτος 
που έφερναν τα ίδια τα παιδιά. Η εταιρεία 
«Χαραλαμπίδης-Κρίστης» αγοράζει το δέντρο 
και προσφέρει το ποσό των 1000 ευρώ στο 
φιλανθρωπικό σωματείο «Αλκυονίδες». Στην 
εκδήλωση δίνεται μια χριστουγεννιάτικη νότα με 
τραγούδια από τον Χοβίκ και τον όμιλο χορωδίας 
του σχολείου μας.

8 Δεκεμβρίου
Οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού 
παραλαμβάνουν τα δελτία επίδοσης των παιδιών 
τους για το πρώτο τρίμηνο.

8 Δεκεμβρίου
Οι μαθητές της 5ης και 6ης τάξης συμμετέχουν στον 
Παγκύπριο Διαγωνισμό στα Μαθηματικά, τον οποίο 
διοργανώνει η Μαθηματική Εταιρεία Κύπρου.



10-11 Δεκεμβρίου
Οι μαθητές της Στ΄τάξης παρακάθονται σε εξετάσεις 
εισδοχής στο Secondary School. Εξετάζονται στα 
μαθήματα των Ελληνικών και των Μαθηματικών.

11 Δεκεμβρίου
Γίνεται η παράδοση του χριστουγεννιάτικου δέντρου 
από μπουκάλια γάλακτος, που αγόρασε η εταιρεία 
«Χαραλαμπίδης-Κρίστης» για φιλανθρωπικό 
σκοπό. Ο μουσικός όμιλος του σχολείου μας, 
μεταβαίνει στο χώρο του εργοστασίου και τραγουδά 
με τον Χοβίκ.

12-14 Δεκεμβρίου
Γίνεται αξιολόγηση της ακουστικής οξύτητας των 
μαθητών του Α΄ κύκλου. Η αξιολόγηση γίνεται από 
ειδικούς της Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής του 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Μετά το πέρας 
της αξιολόγησης δίδεται πιστοποιητικό αξιολόγησης 
σε όλα τα παιδιά.

12 Δεκεμβρίου
Μέσα στα πλαίσια της ενθάρρυνσης της 
προσφοράς και του πνεύματος των Χριστουγέννων, 
ο Σύνδεσμος Γονέων, οργανώνει τη «Μέρα Χωρίς 
Στολή». Τα παιδιά έρχονται στο σχολείο χωρίς τη 
στολή τους και καταβάλλουν το ποσό των
5 ευρώ. Τα έσοδα διατίθενται σε ένα δωδεκάχρονο 
αγόρι, που δίνει τη δική του μάχη.

13 Δεκεμβρίου
Τα παιδιά, επ’ ευκαιρίας των Χριστουγέννων και 
στην προσπάθεια καλλιέργειας του εθελοντισμού, 
μάζεψαν διάφορα τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια, τα 
οποία παραδόθηκαν στον πρόεδρο του Εθελοντικού 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
Λευκωσίας, κύριο Ρένο Χατζηβασίλη. Τα παιδιά 
ευχαρίστησε και ο δήμαρχος Στροβόλου, κύριος 
Λάζαρος Σαββίδης.



16 Δεκεμβρίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων διοργανώνει χριστουγεννιάτικο 
πάρτι για μικρούς και μεγάλους. Τα παιδιά χορεύουν 
και διασκεδάζουν με την ψυχή τους. Μαζί τους 
τραγουδά και ο Χοβίκ. Στο χώρο πραγματοποιείται 
φιλανθρωπικό παζαράκι, τα έσοδα του οποίου, θα 
διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

20 Δεκεμβρίου
Το σχολείο μας επισκέπτεται ο Άγιος Βασίλης ο 
οποίος φωτογραφίζεται και δίνει δώρα στα παιδιά.

20 Δεκεμβρίου
Τα παιδιά του Σχολείου, συνοδευόμενα από τους 
δασκάλους τους, μεταβαίνουν στον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου, για εκκλησιασμό.

20 Δεκεμβρίου
Μετά τη λήξη των μαθημάτων πραγματοποιείται 
χριστουγεννιάτικο γεύμα για τη Διεύθυνση και το 
Προσωπικό του Σχολείου. Ακολουθεί κόψιμο της 
βασιλόπιτας.

21 Δεκεμβρίου
Παρουσιάζεται η χριστουγεννιάτική μας γιορτή με 
θέμα «Ο Καρυθραύστης». Όλα τα παιδιά δίνουν 
τον καλύτερό τους εαυτό πάνω στη σκηνή. Τη 
γιορτή παρακολουθούν φίλοι και συγγενείς.

21 Δεκεμβρίου
Όλα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της 
Προδημοτικής λαμβάνουν μέρος και δίνουν 
τον καλύτερό τους εαυτό κατά τη διάρκεια της 
Χριστουγεννιάτικης τους Γιορτής, την οποία 
παρακολουθούν πολλοί φίλοι και συγγενείς τους. 
Η εκδήλωση διοργανώνεται στο Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου.

Γενικά
Απονέμονται έπαινοι στους μαθητές του Β΄ κύκλου 
που έχουν γενικό τριμήνου Α.


