
Ενημερωτικό Δελτίο
Οκτώβριος 2013 - Τεύχος 33

The G C School of Careers
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο

Περισσότερα
στις ιστοσελίδες μας
στο www.gcsc.ac.cy

2 Οκτωβρίου
Διεξάγονται εκλογές σε όλα τα τμήματα του σχολείου για την εκλογή
προέδρου και αντιπροέδρου κάθε τμήματος.

4 Οκτωβρίου
Οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι όλων των τμημάτων εκλέγουν το
μαθητικό συμβούλιο του σχολείου. Πρόεδρος εκλέγεται ο Σπανιάς
Αντρέας της 6 Μπλε και αντιπρόεδρος ο Κέκκος Ξάνθος, της  6
Πράσινο.

6 Νοεμβρίου
Θέατρο/ Νηπιαγωγείο

12 Νοεμβρίου
Αθλητική ημερίδα Δημοτικού

13 Νοεμβρίου
Αργία/Αγίου Χρυσοστόμου

14 Νοεμβρίου
Αθλητική ημερίδα Νηπιαγωγείου

28 Νοεμβρίου
Θέατρο/ Δημοτικό

29 Νοεμβρίου
Τέλος Τριμήνου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Νοεμβρίου



9 Οκτωβρίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής
επισκέπτονται το Κτήμα Γεωργιάδη στη Σκαρίνου, όπου
λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα «Ελιά, ο Θησαυρός
της Γης». Υπεύθυνοι του Κτήματος Γεωργιάδη ξεναγούν
τα παιδιά στο ελαιοτριβείο και τους δίνουν την ευκαιρία
να συμμετάσχουν στη διαδικασία μαζέματος ελιών και
παραγωγής ελαιόλαδου. Στόχος του προγράμματος
είναι να έρθουν τα παιδιά σε άμεση επαφή με την
κουλτούρα και την παράδοση του τόπου μας.

10 Οκτωβρίου
Πραγματοποιείται η πρώτη μας εκδρομή στο χωριό
Αγρός. Εκεί, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν
σε μονάδες κατασκευής παραδοσιακών προϊόντων και
να γευματίσουν στο ξενοδοχείο ‘’Ρόδον’’.

10 Οκτωβρίου
Στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Comenius με θέμα την ποιότητα ζωής,
το σχολείο μας επέλεξε τα δύο λογότυπα, τα οποία
θα ψηφιστούν από την Ισπανία, την Πολωνία και την
Ελλάδα, για να αποφασιστεί το ένα που θα εκπροσωπεί
όλες τις χώρες.



11 Οκτωβρίου
Το σχολείο μας συμμετέχει στο σχολικό μπάρμπεκιου
που διοργανώνει το μαθητικό συμβούλιο του GCS
Secondary School, με ζωγραφική προσώπου. Τα
καθαρά έσοδα προσφέρονται στον Αντικαρκινικό
Σύνδεσμο Κύπρου και στο Ταμείο Υποτροφιών του
Ιδρύματος Στέλιος Χατζηπετρής.

11 Οκτωβρίου
Ο μαθητής της 6ης τάξης, Ιωάννης Κωστόπουλος,
παρευρίσκεται στην εκδήλωση που διοργανώνεται με την
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ταχυδρομείων από τα
Κυπριακά Ταχυδρομεία και βραβεύεται για την 9η θέση
που κατέλαβε παγκύπρια, στο 42ο Διεθνή Ταχυδρομικό
Διαγωνισμό της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης .

18 Οκτωβρίου
Το σχολείο μας στηρίζει την εκστρατεία του Συνδέσμου
Καρκινοπαθών Φίλων και για το σκοπό αυτό έχει
μαζευτεί από τους μαθητές του Νηπιαγωγείου και του
Δημοτικού το ποσό των 401.58 ευρώ.

21 Οκτωβρίου
O πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Σχολείου
παραδίδουν τον κουμπαρά του Ραδιομαραθωνίου
και προσφέρουν μαζί με το Νηπιαγωγείο και την
Προδημοτική το ποσό των 496 ευρώ.

22 Οκτωβρίου
Πραγματοποιείται η Ετήσια Γενική Συνέλευση για
ανάδειξη του νέου Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων.
Τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι:
Χαραλαμπίδη Χαρά -Πρόεδρος,  Παμπόρη Αθηνά
– Αντιπρόεδρος, Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος –
Γραμματέας, Λουλούδη Σοφία - Βοηθός Γραμματέας,
Ιακωβίδης Παντελής – Ταμίας, Κουρσουμπά Χ” Παναγή
Μυρτώ - Βοηθός Ταμίας, Ταμασίου Ελίτα - Υπεύθυνη
Εκδηλώσεων, Μαυρονικόλα Ξυναρή Μαρία - Βοηθός
Υπεύθυνη Εκδηλώσεων &  Υπεύθυνη εκπαιδευτικών
θεμάτων, Λιβέρα Διάκου Νάγια - Βοηθός Υπεύθυνη
Εκδηλώσεων, Στρογγυλού Τούλλα - Βοηθός Υπεύθυνη
Εκδηλώσεων & Υπεύθυνη Φιλανθρωπικού έργου,
Μεττής Κούλλης -  Ασφάλεια & Υγεία



22 Οκτωβρίου
Το σχολείο μας συμμετέχει στο InterSchool Swimming
Gala 2013 που διοργανώνει το GrammarJunior School.
Οι μαθητές της 6 Μπλε Ρολάνδη Θεοδώρα και Φλωρίδης
Κυριάκος , κατέλαβαν την τρίτη θέση στο πρόσθιο.

25 Οκτωβρίου
Το σχολείο μας τιμά την Εθνική Επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου με ενδοσχολικό εορτασμό. Τη γιορτή
ετοιμάζουν τα σκιουράκια και οι μαθητές της 6ης τάξης.
Στα τραγούδια συμμετέχει και ο μουσικός όμιλος του
σχολείου μας.

30 Οκτωβρίου
Πραγματοποιείται για όλο το σχολείο πρόβα σε
περίπτωση πυρκαγιάς. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς
πρέπει να δράσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού
ή εχθροπραξίας  και λύνουν διάφορες απορίες.


