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17 Μαΐου
Το σχολείο συμμετέχει με επιτυχία σε Αθλητική Hμερίδα μεταξύ 
μαθητών ιδιωτικών σχολείων.  

31 Μαΐου
Οι μαθητές της Ε’ τάξης επισκέπτονται τον τηλεοπτικό σταθμό Αντ1. 
Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στα πλαίσια τoυ μαθήματος των Νέων 
Ελληνικών και συγκεκριμένα στην Ενότητα «Τηλεόραση». Εκεί οι 
μαθητές ενημερώνονται από υπεύθυνη του τηλεοπτικού σταθμού για 
τον τρόπο λειτουργίας του και ξεναγούνται στα στούντιο.
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31 Μαΐου
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου 
διοργανώνει βραδιά τόμπολας στο G C School of 
Career – Secondary School. Γονείς και παιδιά περνούν 
μαζί μια ευχάριστη βραδιά με φαγητό και τόμπολα. Όλα 
τα έσοδα από την πώληση των καρτών δίνονται για 
φιλανθρωπικό σκοπό.

3 Ιουνίου
Το σχολείο συμμετέχει τα τελευταία 2 χρόνια στο 
πρόγραμμα Οικολογικών Σχολείων και βραβεύεται με 
την πράσινη σημαία. Όλες οι τάξεις αναλαμβάνουν 
δράσεις που αφορούν το θέμα της ‘Ανακύκλωσης’ 
και της ‘Φτώχειας’. Υπεύθυνες του προγράμματος 
ήταν οι δασκάλες Μάγδα Παπαδημητρίου και 
Δέσποινα Χαραλάμπους και οι νηπιαγωγοί Αναστασία 
Χαραλάμπους και Σκεύη Νεοφύτου.

4 Ιουνίου
Η τελευταία σχολική εκδρομή πραγματοποιείται στο 
χωριό Ασίνου. Οι μαθητές επισκέπτονται την εκκλησία 
της Παναγίας της Ασίνου, η οποία περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO και εκεί ο υπεύθυνος ιερέας 
τους μιλά για την ιστορία της. Ακολούθως γευματίζουν 

και περνούν ευχάριστα την ώρα τους στο εστιατόριο 
«Φορβιώτισσα».



6 Ιουνίου 
Πραγματοποιείται η τελική γιορτή του νηπιαγωγείου και 
της προδημοτικής. Τα παιδιά παρουσιάζουν με μεγάλη 
επιτυχία τη θεατρική παράσταση με θέμα «DanceSing 
with the Cypriots».

6 Ιουνίου 
Πραγματοποιείται η τελική γιορτή του Α΄ κύκλου. Τα 
παιδιά παρουσιάζουν με μεγάλη επιτυχία τη θεατρική 
παράσταση με θέμα «Το όνειρο του σκιάχτρου» του 
Ευγένιου Τριβιζά. 



12 Ιουνίου 
Πραγματοποιείται η τελική γιορτή και η τελετή 
αποφοίτησης του Β΄ κύκλου. Θέμα της θεατρικής 
παράστασης είναι ο ελληνικός κινηματογράφος. Μικροί 
και μεγάλοι απολαμβάνουν αποσπάσματα ελληνικών 
ταινιών που έμειναν στην ιστορία και μας υπενθυμίζουν 
ότι οι δυσκολίες στη ζωή ξεπερνιούνται με θετική 
διάθεση!

 13 Ιουνίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων καλεί όλο το προσωπικό του 
σχολείου σε δείπνο στα «Καρβουνομαγειρέματα».

19 Ιουνίου
Τα παιδιά γιορτάζουν το τέλος της σχολικής χρονιάς 
με παιχνίδια, μουσική και χορό. Οι τελειόφοιτοί μας 
αποχαιρετούν το δημοτικό. Τους ευχόμαστε καλή 
πρόοδο και καλή σταδιοδρομία.



20 Ιουνίου 
Πραγματοποιείται η τελευταία σχολική εκδρομή 
του νηπιαγωγείου και της προδημοτικής. Τα παιδιά 
επισκέπτονται το Μουσείο Τεχνών Λουκίας και Μιχαλάκη 
Ζαμπέλα στο Καϊμακλί όπου λαμβάνουν μέρος στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του μουσείου. Με τη συνοδεία 
των νηπιαγωγών και των υπεύθυνων του Μουσείου, τα 
παιδιά έχουν την ευκαιρία να εισαχθούν στον πλούσιο 
κόσμο των Τεχνών και της Μουσειακής Αγωγής και να 
συμμετέχουν σε μια πληθώρα δραστηριοτήτων μέσα 
από τις οποίες καλλιεργούν την κριτική και δημιουργική 
τους σκέψη και αναπτύσσουν τις καλλιτεχνικές τους 
δεξιότητες.

26 Ιουνίου
Τα παιδιά της προδημοτικής, παρακολουθούν δειγματικό 
μάθημα από τις δασκάλες της Α΄ τάξης. Σκοπός του 
μαθήματος είναι να εξοικειωθούν με το χώρο και να 
νιώσουν ασφάλεια έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη η 
μετάβασή τους, από την προδημοτική στο δημοτικό 
σχολείο. 

28 Ιουνίου
Τα παιδιά του νηπιαγωγείου και της προδημοτικής 
γιορτάζουν το τέλος της σχολικής χρονιάς με παιχνίδια, 
μουσική και χορό. 



Επιτυχίες μαθητών μας 
Διαγωνισμός Τέχνης 

Οι μαθητές του σχολείου λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα τη θεατρική παράσταση – μιούζικαλ, 
‘Τα Γουρουνιάσματα’. Οι πιο κάτω μαθητές διακρίθηκαν με βραβεία:

Α΄Κύκλος: Γιακουμή Στέφανος - 1 Μπλε (2ο Βραβείο), Τριγγίδης Στέφανος - 1 Πράσινο (3ο Βραβείο), Κακουλλή 
Αλέξανδρος-Μάριος - 2 Μπλε (3ο Βραβείο), Ιωάννου Ζαχαρίας - 3 Μπλε (3ο Βραβείο)

Β΄ Κύκλος: Σοφοκλέους Ανδρέας - 5 Πράσινο (1ο Βραβείο), Κυριάκου Ελβίρα - 5 Πράσινο (2ο Βραβείο), 
Χειλιμήντρη Αναστάσης - 4 Πράσινο (3ο Βραβείο)

Τα έργα θα διατεθούν προς πώληση και τα έσοδα θα δοθούν στο Παιδογκολογικό Τμήμα του Μακάριου Νοσοκομείου.

Μαθηματική Ολυμπιάδα

Οι μαθητές της Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξης συμμετέχουν 
στη 13η Μαθηματική Ολυμπιάδα και κατακτούν 
συνολικά 9 μετάλλια: 

Αργυρό Μετάλλιο: Αντωνιάδου Έλεν Αλέξις, 
Μιχαηλίδης Μιχάλης, Φειδία Ραφαήλ της 5 Πράσινο 
και Αζά Νάγια της 6 Πράσινο.

Χάλκινο Μετάλλιο: Καποδίστρια Αλεξία της 4 
Πράσινο, Ταμάσιος Στυλιανός της 5 Μπλε, Ζερβός 
Παναγιώτης και Κουτσόφτας Παναγιώτης της 5 
Πράσινο, και Σιακόλα Κωνσταντίνα της 6 Μπλε.


