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Αγαπητοί γονείς,
Σας ευχόμαστε «Χρόνια Πολλά» και «Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος 2019».
Βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς. Το τρίμηνο αυτό είναι το πιο
ουσιαστικό και σημαντικό για τα παιδιά σας. Το πρώτο τρίμηνο ήταν τρίμηνο προσαρμογής.
Το τρίμηνο αυτό είναι τρίμηνο σκληρής δουλειάς και προσπάθειας. Είμαστε σίγουροι ότι με
τη δική σας συνδρομή και συνεργασία θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα τόσο στο
μαθησιακό τομέα όσο και στον τομέα της συμπεριφοράς.
Στα χέρια σας κρατάτε την ανακοίνωση με τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις που
προγραμμάτισε το σχολείο μας για τον Ιανουάριο του 2019.
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2018
Η Διευθύντρια και ο Σύμβουλος του Περιφερειακού Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας θα
επισκεφθούν το σχολείο μας και θα έχουν συνάντηση με τους γονείς των μαθητών της Στ’
τάξης. Η συνάντηση γίνεται στο πλαίσιο του παρεμβατικού προγράμματος για ομαλή
μετάβαση των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου στο Γυμνάσιο. Θα σταλεί ξεχωριστή
πρόσκληση προς όλους τους γονείς των παιδιών της Στ’ τάξης με όλες τις πληροφορίες που
χρειάζονται.
Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019
Θα πραγματοποιηθούν ενδοτμηματικές δραστηριότητες αφιερωμένες στη μνήμη του
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.
Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου μέχρι Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019
Θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη τη
σχολική χρονιά 2019-2020 και οι βεβαιώσεις συνέχισης φοίτησης στο σχολείο για τα
παιδιά των Β΄- Στ΄ τάξεων. Την Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019, θα δοθεί σε όλα τα
παιδιά το έντυπο για βεβαίωση συνέχισης φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο Κόρνου.
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί και να παραδοθεί στο Σχολείο κατά την περίοδο των
εγγραφών. Οι γονείς των παιδιών που θα φοιτήσουν στις Β΄- Στ΄ τάξεις δε χρειάζεται να
έρθουν στο Σχολείο για την βεβαίωση φοίτησης των παιδιών τους. Το έντυπο μπορεί να
σταλεί μέσω των παιδιών και να παραδοθεί στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί το έντυπο.

Εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο
Τις ίδιες ημερομηνίες θα πραγματοποιηθούν και οι εγγραφές για το Προαιρετικό Ολοήμερο
Σχολείο που θα λειτουργήσει τη σχολική χρονιά 2019-2020. Θα σταλεί στο σπίτι η δήλωση
ενδιαφέροντος φοίτησης στο Ολοήμερο Σχολείο. Παρακαλώ να μελετηθεί προσεκτικά και
να συμπληρωθεί σωστά. Τονίζεται ότι η εγγραφή ενός παιδιού στην απογευματινή ζώνη
του σχολείου είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. Η φοίτησή του όμως θα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και για τις
πέντε μέρες της εβδομάδας είτε μέχρι τις 15:05 είτε μέχρι τις 16:00 και θα πρέπει να
επιλεγεί ΜΟΝΟ ένα ωράριο αποχώρησης του κάθε παιδιού. Επίσης δεν δίνονται
παρεκκλίσεις είτε για μερική φοίτηση είτε για πρόωρη αποχώρηση λόγω άλλων
εξωσχολικών δραστηριοτήτων.
Το έντυπο για το Ολοήμερο, θα πρέπει να παραδοθεί στο σχολείο μαζί με την βεβαίωση
συνέχισης φοίτησης μέχρι την Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019.
Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019
Τα παιδιά των Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων θα παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση του
Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου « Ο τυχερός
στρατιώτης». Το εισιτήριο για
παρακολούθηση της παράστασης είναι €3,00 ανά μαθητή και το αγώγιο για μεταφορά των
παιδιών στον χώρο του θεάτρου έχει καθοριστεί στα €3,50 ανά μαθητή. Περισσότερες
πληροφορίες για την παράσταση θα πάρουν τα παιδιά από τους δασκάλους τους.
Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019
Τα παιδιά των Α’ Β’ και Γ’ τάξεων θα παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση του
Θεάτρου Μασκαρίνι « Το θαυμαστό ταξίδι» στο Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο. Το εισιτήριο
για παρακολούθηση της παράστασης είναι €3,50 ανά μαθητή και το αγώγιο για μεταφορά
των παιδιών στον χώρο του θεάτρου έχει καθοριστεί στα €3,50 ανά μαθητή. Τα παιδιά θα
πάρουν περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση από τις δασκάλες τους.
Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
Η μέρα αυτή θα είναι αφιερωμένη στα γράμματα. Θα πραγματοποιηθούν ενδοτμηματικές
δραστηριότητες αφιερωμένες στους Τρεις Ιεράρχες και στην αξία του βιβλίου και της
μάθησης γενικότερα. Στη συνέχεια θα λειτουργήσουν για όλα τα παιδιά διάφοροι σταθμοί
δραστηριοτήτων αφιερωμένων στο βιβλίο.
Σχολική Αργία
Η Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019, είναι σχολική αργία λόγω της γιορτής των Τριών
Ιεραρχών.
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