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7 Μαρτίου
Στα πλαίσια των δράσεών μας για τα Οικολογικά Σχολεία με
θέμα «Αστική ανάπτυξη», οι μαθητές της Στ’ τάξης καθαρίζουν
ένα πάρκο της περιοχής μας.

14 Μαρτίου
H μαθήτρια της 4 μπλε, Νικολέττα Πέτρου, καταλαμβάνει την
1η θέση παγκύπρια, στο 43ο Διεθνή Ταχυδρομικό Διαγωνισμό
σύνταξης επιστολών από νεαρά πρόσωπα με θέμα: ‘’Γράψε μια
επιστολή για να εξηγήσεις πως η μουσική αγγίζει τις ζωές μας’’.

1 Απριλίου
Αργία 1ης Απριλίου

6 Απριλίου
Μαθηματική Ολυμπιάδα

7 – 11 Απριλίου
Διαλέξεις και Εργαστήρια για
Σχολικό Εκφοβισμό

8 Απριλίου
Εκκλησιασμός

9 Απριλίου
Ομιλία για Σχολικό Εκφοβισμό
προς τους Γονείς

11 Απριλίου
Διακοπές Πάσχα

28 Απριλίου
Έναρξη Μαθημάτων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Απριλίου



14 Μαρτίου
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού
μαζεύουν χρήματα για τη στήριξη του θεσμού του
Telethon, σκοπός του οποίου είναι η προσφορά
βοήθειας στα παιδιά με μυϊκή δυστροφία. Η δωρεά
του ποσού των €2,520.00 πραγματοποιείται κατά
τη διάρκεια ενημέρωσης που έγινε στα παιδιά
του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής, από
υπεύθυνους του Telethon, με στόχο την περαιτέρω
πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση για το θεσμό.

14 Μαρτίου
Οι μαθητές της 3ης και 4ης τάξης, επισκέπτονται
το Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας όπου έχουν
την ευκαιρία να παρατηρήσουν από κοντά την
πολιτιστική παράδοση του τόπου και του λαού
μας. Η επίσκεψή τους, εντάσσεται στα πλαίσια του
μαθήματος της Ιστορίας.

14 Μαρτίου
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του «π»,
της μαθηματικής σταθεράς (3,14), διοργανώνεται
μαθηματικός διαγωνισμός για τους μαθητές του Β΄
Κύκλου. Οι μαθητές της νικήτριας τάξης, θα έρθουν
μια μέρα στο σχολείο χωρίς στολή.

19 Μαρτίου
Οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού
παραλαμβάνουν τα δελτία επίδοσης των παιδιών
τους για το δεύτερο τρίμηνο.

21 Μαρτίου
Οι γονείς των παιδιών του Νηπιαγωγείου και της
Προδημοτικής παραλαμβάνουν τα δελτία επίδοσης
των παιδιών τους για το δεύτερο τρίμηνο.

21 Μαρτίου
Οι μαθητές του Β΄ Κύκλου παρακολουθούν τη
θεατρική παράσταση «Ο Τρελαντώνης», στο νέο
Θέατρο ΘΟΚ.



24 Μαρτίου
Οι Β΄, Γ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και τα παιδιά
της Προδημοτικής (Λιονταράκια), παρουσιάζουν
τον εορτασμό για την εθνική επέτειο της ελληνικής
επανάστασης του 1821. Ο εορτασμός περιλαμβάνει
αφήγηση σημαντικών γεγονότων της επανάστασης,
μικρά θεατρικά και τραγούδια.

28 Μαρτίου
Το σχολείο συμμετέχει με επιτυχία σε αγώνες
στίβου, που διοργανώνει το Falcon School, μεταξύ
ιδιωτικών σχολείων. Ο μαθητής Παπαφιλίππου
Ανδρέας, καταλαμβάνει δεύτερη θέση στα 80 μέτρα
αγοριών, η μαθήτρια Ρολάνδη Λέλια, καταλαμβάνει
δεύτερη θέση στο άλμα εις μήκος, οι μαθητές της
σκυταλοδρομίας: Ανδρέου Λουκάς, Παπαφιλίππου
Ανδρέας, Φλωρίδης Κυριάκος και Κωστόπουλος
Ιωάννης, καταλαμβάνουν την τρίτη θέση και ο
Ανδρέου Λουκάς καταλαμβάνει την τρίτη θέση στο
μπαλάκι.

31 Μαρτίου
Οι μαθητές της 6ης τάξης, τα παιδιά της
Προδημοτικής (Τιγράκια) και ο μουσικός όμιλος,
διοργανώνουν ενδοσχολικό εορτασμό για να
τιμήσουν τον απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου
το 1955-1959.

ΓΕΝΙΚΑ
Ο μαθητής της 6 Πράσινο, Μιχαηλίδης Μιχάλης,
καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση της κατηγορίας
του, στους Παγκύπριους Αγώνες Καράτε που
διοργανώνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Καράτε.


