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2 Ιουνίου
Πραγματοποιείται η τελευταία σχολική εκδρομή για τους
μαθητές μας. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου επισκέπτονται
το Δημοτικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Λάρνακα
και βλέπουν εκθέματα που αφορούν τη χλωρίδα και
την πανίδα του τόπου μας. Στη συνέχεια, μεταβαίνουν
στον παιδότοπο «WOW Action Park» όπου παίζουν και
γευματίζουν.
Οι μαθητές του Β΄ κύκλου επισκέπτονται το Δημοτικό
Σχολείο Αγίου Επιφανίου όπου η διεύθυνση του σχολείου
οργανώνει διάφορες δραστηριότητες για τα παιδιά στον
χώρο του σχολείου και μέσα στην κοινότητα. Μετά το
τέλος των δραστηριοτήτων, οι μαθητές μεταβαίνουν
στην ταβέρνα της κοινότητας «Άγιος Επιφάνιος –
Μιχάλης» και τρώνε το μεσημεριανό τους.

2 Ιουνίου
Τα παιδιά της Προδημοτικής μεταβαίνουν στο Στούντιο
Ηχογράφησης  “ToneDeaf Recording Studio” για να
ηχογραφήσουν τα τραγούδια τους για την καλοκαιρινή
γιορτή.

3 Ιουνίου
Πραγματοποιείται στην Κύπρο, η τελευταία συνάντηση
για τους σκοπούς του προγράμματoς Comenius
- «Quality of Life». Tο σχολείο μας φιλοξενεί 6
εκπαιδευτικούς και 2 μαθητές από την Ελλάδα, 4
εκπαιδευτικούς και 3 μαθητές από την Πολωνία καθώς
και 3 εκπαιδευτικούς από την Ισπανία. Στόχος της
συνάντησης είναι η διευθέτηση των τελικών διεργασιών
του προγράμματος και η τελική αξιολόγησή του. Οι
φιλοξενούμενοί μας ξεναγούνται από μαθητές της 6ης
τάξης στην περιοχή της Παλιάς Λευκωσίας και στη
Μαρίνα Λεμεσού, λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες
στο Επιστημονικό Κέντρο «Αρχιμήδης» και στη
Βιολογική Φάρμα «Riverland» και διακοσμούν μέρος
του σχολείου μας με ζωγραφιά σχετική με το θέμα
του προγράμματος. Επίσης, οργανώνεται εκδήλωση
που παρακολουθούν κι οι μαθητές του σχολείου μας.
Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετέχουν οι μαθητές
της 6ης τάξης, παιδιά των ομίλων Μουσικής και Starry
Night και παρουσιάζονται τραγούδια, παραδοσιακοί και
μοντέρνοι χοροί κ.α.



9 Ιουνίου
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της 16ης
Μαθηματικής Ολυμπιάδας, στην οποία συμμετείχαν οι
μαθητές 3ης – 6ης τάξης, τον Απρίλιο. Διακρίθηκαν οι
μαθητές: Παντελίδης Αντρέας της 3ης τάξης με Χάλκινο
Μετάλλιο, Κυριάκου Έλενα της 4ης τάξης με Αργυρό
Μετάλλιο και Μιχαηλίδης Στέλιος της 6ης τάξης με
Χάλκινο Μετάλλιο.

10 Ιουνίου
Πραγματοποιείται η τελική γιορτή του Α΄ κύκλου. Τα
παιδιά παρουσιάζουν με μεγάλη επιτυχία τη θεατρική
παράσταση με θέμα «Ο βασιλιάς των λιονταριών».

10 Ιουνίου
Πραγματοποιείται η τελική γιορτή του Νηπιαγωγείου και
της Προδημοτικής. Τα παιδιά παρουσιάζουν τη θεατρική
παράσταση με θέμα «Οι αποχρώσεις του κόσμου».

12 Ιουνίου
Οι μαθητές της 2ας τάξης, επισκέπτονται το Κέντρο
Χειροτεχνίας. Η επίσκεψή τους εντάσσεται στα πλαίσια
της Ενότητας 20 των Ελληνικών «Ποιος είναι; Τι κάνει;».
Στο Κέντρο Χειροτεχνίας, οι μαθητές, παρακολουθούν
και παίρνουν συνέντευξη από διάφορους τεχνίτες την
ώρα που εργάζονται.



12 Ιουνίου
Πραγματοποιείται η τελευταία σχολική εκδρομή
της χρονιάς. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της
Προδημοτικής επισκέπτονται το εργοστάσιο παγωτών
Παπαφιλίππου, στο Παλιομέτοχο. Υπεύθυνοι του
εργοστασίου, μας ξεναγούν στο εργοστάσιο και
δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να παρακολουθήσουν τη
διαδικασία παρασκευής των παγωτών. Στη συνέχεια,
τα παιδιά μεταβαίνουν στο Λούνα Παρκ Παπαφιλίππου
στην Έγκωμη, για παγωτό και παιχνίδι.

16 Ιουνίου
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της 4ης Παγκύπριας
Ολυμπιάδας Επιστήμης, στην οποία συμμετείχαν
οι μαθητές 3ης – 6ης τάξης, τον Ιούνιο. Συνολικά
διακρίθηκαν 10 μαθητές μας. Αργυρό Μετάλλιο:
Χρυσοστόμου Κωνσταντίνος της 6 μπλε και Χάλκινο
Μετάλλιο: Χατζηπαναγής Βαρνάβας και Βεζυρίδη
Αρχοντία της 3 μπλε, Παρασκευά Ελένη και Κακουλλής
Αλέξανδρος της 4 μπλε, Αντωνιάδης Ιωάννης, Ιωάννου
Ζαχαρίας και Καποδίστριας Χριστόφορος της 5 Μπλε
και Σοφοκλέους Θεόδωρος και Χρυσοστόμου Ιωάννης
της 6 μπλε.

16 Ιουνίου
Πραγματοποιείται η τελική γιορτή και η τελετή
αποφοίτησης του Β΄ κύκλου. Οι μαθητές παρουσιάζουν
το μιούζικαλ «Mary Poppins».

17 Ιουνίου
Τελευταία ημέρα μαθημάτων για το Δημοτικό. Οι μαθητές
περνούν τη μέρα τους παίζοντας και διασκεδάζοντας.

18 Ιουνίου
Δίδονται τα δελτία επίδοσης των μαθητών του Δημοτικού
για το τρίτο τρίμηνο.



19 Ιουνίου
Ο Σύνδεσμος Γονέων διοργανώνει πάρτι αποφοίτησης
τελειοφοίτων, στο Sitio Café Restaurant. Να ευχηθούμε
καλή σταδιοδρομία στους τελειόφοιτούς μας!

23 Ιουνίου
Τα παιδιά της Προδημοτικής, στα πλαίσια της
προετοιμασίας για την εισδοχή τους στο δημοτικό,
συμμετέχουν σε δειγματικό μάθημα της Α’ τάξης του
Δημοτικού. Απώτερος σκοπός είναι όπως τα παιδιά
καλλιεργήσουν το αίσθημα ετοιμότητας και εξοικείωσης
με το νέο τους σχολικό περιβάλλον.

26 Ιουνίου
Η τελευταία μέρα για την τρέχουσα σχολική χρονιά του
Νηπιαγωγείου έφτασε και τα παιδιά αποχαιρετούν τους
συμμαθητές και τις νηπιαγωγούς τους.

26 Ιουνίου
Δίδονται τα δελτία επίδοσης των παιδιών του
Νηπιαγωγείου για το τρίτο τρίμηνο.


