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10 Ιουνίου
Πραγματοποιείται η τελική γιορτή του Nηπιαγωγείου
με θέμα «Κάτω από τον ίδιο ουρανό», στο Δημοτικό
Θέατρο Στροβόλου. Τα παιδιά μας μεταφέρουν με το
δικό τους μοναδικό τρόπο τη μαγεία της μοναδικότητας,
θυμίζοντάς μας, πως ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές
του μοναδικές ικανότητες.

10 Ιουνίου
Παρουσιάζεται από τους μαθητές του Α΄ κύκλου, η
θεατρική παράσταση «Εγώ, πρίγκιπας..». Οι δικοί μας
πρίγκιπες, αν και ζουν στον κόσμο των παραμυθιών
που κυλάει όμορφα, με χρώματα, τραγούδια και
χορούς, αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα και
απογοητευμένοι, φεύγουν απ’ τον κόσμο των
παραμυθιών και μη έχοντας που αλλού να πάνε,
καταλήγουν στη δική μας πραγματικότητα.



14 Ιουνίου
Πραγματοποιείται η τελική γιορτή και η τελετή
αποφοίτησης του Β΄ κύκλου. Οι μαθητές παρουσιάζουν
το μιούζικαλ «Ματίλντα» όπου αναδεικνύει την παιδική
εξυπνάδα και το παιδικό πνεύμα και αυθορμητισμό,
σε αντίθεση με την σκληρότητα και την αυστηρότητα
των μεγάλων.

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

15 Ιουνίου
Απονέμονται τα βραβεία «Book Worm» στα παιδιά
που διάβασαν τα περισσότερα αγγλικά βιβλία το
τελευταίο σχολικό τρίμηνο.

15 Ιουνίου
Παραδίδεται στον σύνδεσμο «Οι φίλοι της παιδικής
στέγης», το ποσό των €1.195  που μαζεύτηκε από τη
δράση «Μέρα Χωρίς Στολή» που διενεργήθηκε τον
Απρίλιο από τον Σύνδεσμο Γονέων του σχολείου μας.



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

16 Ιουνίου
Πραγματοποιείται η τελευταία σχολική εκδρομή. Τα
παιδιά του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής
επισκέπτονται το Countryside Park, στο Καϊμακλί.
Δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να λάβουν μέρος στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του πάρκου όπου γνωρίζουν
τα πόνι και τα μικρά ζώα της φάρμας, ποτίζουν
διάφορα φυτά του πάρκου και συμμετέχουν σε
σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ακολούθως,
τα παιδιά παίζουν στον κατάλληλα διαμορφωμένο
υπαίθριο παιδότοπο του πάρκου.

23 Ιουνίου
Τα παιδιά της Προδημοτικής, στα πλαίσια της
προετοιμασίας τους 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.

30 Ιουνίου
Δίδονται τα δελτία προόδου των παιδιών του
Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής.


