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7 Μαΐου 2019
Αγαπητοί γονείς,
Χριστός Ανέστη! Ευχόμαστε το φως της Ανάστασης του Κυρίου να φέρει φως και αγάπη στις
καρδιές όλων μας!
Μπήκαμε στο τρίτο και τελευταίο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς. Ο κάθε μαθητής μας θα
πρέπει να βάλει τα δυνατά του για να φτάσει στο τέρμα και να κόψει το νήμα φέροντας τα
καλύτερα αποτελέσματα για τον εαυτό του. Εσείς ως γονείς και εμείς ως δάσκαλοι οφείλουμε
να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να δείξουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους καταβάλλοντας
μεγάλη προσπάθεια.
Σας στέλνουμε το ημερολόγιο με τις δραστηριότητες του μήνα.
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019
Τα παιδιά της Γ’ τάξης θα παρακολουθήσουν διάλεξη με θέμα την υγιεινή διατροφή και το
τον ρόλο της στη ζωή μας. Την διάλεξη θα παρουσιάσει η Ιατρική Επισκέπτρια του Σχολείου
μας, κ. Ελένη Κατσούρη.
Την ίδια ημέρα, η κ. Ελένη θα μιλήσει στα παιδιά της Β΄ τάξης για τα παιδικά ατυχήματα και
πώς θα πρέπει τα ίδια να προσέχουν τον εαυτό τους για να μην κινδυνεύουν.
Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019
Τα παιδιά του σχολείου μας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη μουσική
εκπαιδευτική παράσταση «Με όχημα τη Μουσική, ταξιδεύουμε στην αρχαία και νεότερη
Ελλάδα», στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του σχολείου μας. Το μουσικό σχήμα
ΛΥΡΑΥΛΟΣ, το οποίο θα έρθει από την Ελλάδα, θα παρουσιάσει στα παιδιά 30
αρχαιοελληνικά όργανα και θα παίξει με αυτά παραδοσιακή μουσική. Την ημέρα αυτή θα
φιλοξενήσουμε στο σχολείο μας τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Μοσφιλωτής και ομάδα
παιδιών από το Γυμνάσιο Βεργίνας Λάρνακας μαζί με την καθηγήτριά τους της Μουσικής.
Το εισιτήριο για τη μουσική παράσταση έχει καθοριστεί στα €3,00 ανά μαθητή.
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019
Θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη φωτογράφηση των παιδιών για τις αναμνηστικές
φωτογραφίες της σχολικής χρονιάς 2018-2019. Όλα τα παιδιά θα πρέπει να έρθουν στο
σχολείο με την επίσημη στολή τους.
Λεπτομέρειες για τη φωτογράφηση θα δοθούν σε ξεχωριστή ανακοίνωση.
Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019
Θα πραγματοποιηθεί η τελική εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστούν οι εργασίες των
παιδιών που έγιναν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στο οποίο
συμμετείχε το Σχολείο μας. Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει η Β.Δ. κ.

Νικολέτα Αυγουστή, που ήταν και η συντονίστρια του προγράμματος. Σχετικές πληροφορίες
και οδηγίες σχετικά με την εκδήλωση, θα πάρουν τα παιδιά εντός των ημερών.
Τρίτη, 28 Μαΐου 2019
Η διευθύντρια του σχολείου και η εκπαιδευτικός Δήμητρα Χατζηπέτρου θα συμμετάσχουν
στο τελευταίο δίκτυο διευθυντών για τη φετινή σχολική χρονιά και θα έχουν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν δειγματικό μάθημα Λογοτεχνίας Β’ τάξης στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου
Μάρωνα στην Ανθούπολη.
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019
Η σχολική μονάδα θα πραγματοποιήσει την τελική της ψυχαγωγική εκδρομή στην περιοχή
του Governor’s Beach. Θα δοθεί ξεχωριστή ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες της
εκδρομής.
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019
Στις 8:00π.μ., θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στη μάνα. Τον συντονισμό της
εκδήλωσης έχει αναλάβει η εκπαιδευτικός υπεύθυνη της πρώτης τάξης, κ. Μαρία Λοϊζίδου
και σε αυτή θα συμμετάσχουν οι μαθητές της πρώτης τάξης και τα παιδιά της προδημοτικής
του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Κόρνου. Η εκδήλωση αυτή γίνεται στα πλαίσια του Σχεδίου
Δράσης για ομαλή μετάβαση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Την
εκδήλωση θα παρακολουθήσουν τόσο οι γονείς του Δημοτικού όσο και οι γονείς του
Νηπιαγωγείου. Θα σταλεί σύντομα πρόσκληση, η οποία θα ετοιμαστεί από τα ίδια τα παιδιά.

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ…
Τελική Γιορτή – Τελετή Αποφοίτησης
Επειδή αρκετοί γονείς θα θέλουν να κάνουν τις διευθετήσεις τους για να παραστούν στην
τελική γιορτή-τελετή αποφοίτησης των παιδιών τους, σας ενημερώνουμε ότι αυτή θα θα
πραγματοποιηθεί στην Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019 στις 7:00μ.μ. στην αυλή του Σχολείου
μας. Η γιορτή θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στους μαθητές μας της έκτης τάξης, για
αυτό και σε αυτή θα λάβουν μέρος μόνο τα παιδιά των Στ’ και Ε’ τάξεων.
Παγκύπρια Ολυμπιάδα Επιστήμης Δημοτικού
Μαθητές των Γ΄- Στ΄ τάξεων μπορούν, αν θέλουν, να λάβουν μέρος στην Παγκύπρια
Ολυμπιάδα Επιστήμης Δημοτικού. Αν κάποιο παιδί ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην
Ολυμπιάδα μπορεί να πάρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τη σχολική μονάδα
(τρόπος εγγραφής, εξεταστικά κέντρα, χρονική διάρκεια διαγωνισμού, εξεταστέα ύλη).
Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο 2019
Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία ανακοινώνει τη διοργάνωση του 29ου Καλοκαιρινού
Μαθηματικού Σχολείου, το οποίο θα λειτουργήσει φέτος για μία βδομάδα για μαθητές της Ε΄
και της Στ΄ Δημοτικού, από 1-6 Ιουλίου στο ξενοδοχείο ΡΟΔΟΝ στον Αγρό. Αν κάποιοι
μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων ενδιαφέρονται για συμμετοχή, υπάρχουν αιτήσεις συμμετοχής
στο σχολείο και μπορούν να ζητήσουν από την γραμματέα μας, κ. Σούλα. Αιτήσεις θα
γίνονται δεκτές μέχρι τις 17 Μαΐου 2019. Κόστος συμμετοχής: €290.00.
Μαρία Δήμου
Διευθύντρια
Δημοτικού Σχολείου Κόρνου

