5/12/2018

Η
εκπαιδευτικός
Μαρία
Λοϊζίδου
παρακολούθησε
επιμορφωτική συνάντηση για τη διδασκαλία των Φυσικών
Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς.
Τα παιδιά του σχολείου παρακολούθησαν τη Θεία
Λειτουργία στο Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο και
είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν το δεξί άφθορο πόδι
της Θεομήτορος Αγίας Άννας από την Ιερα Μονή
Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους που ήρθε για πρώτη φορά
στην Κύπρο.
Έναρξη λειτουργίας του χριστουγεννιάτικου ταχυδρομείου.

6/12/2018

Χορηγήθηκε το δοκίμιο της γλώσσας στα παιδιά των Γ΄ και
Στ΄ τάξεων στα πλαίσια της έρευνας για τον Αλφαβητισμό.

7/12/2018

Χορηγήθηκε το δοκίμιο των Μαθηματικών στα παιδιά των
Γ΄ και Στ΄ τάξεων στα πλαίσια της έρευνας για τον
Αλφαβητισμό.
Όλα τα παιδιά του σχολείου συμμετείχαν στον στολισμό του
μεγάλου χριστουγεννιάτικου δέντρου στην αίθουσα
εκδηλώσεων του σχολείου.

11/12/2018

Πραγματοποιήθηκαν πολυθεματικές συναντήσεις για παιδιά
που ανήκουν στο Μητρώο Ειδικής Εκπαίδευσης του
Σχολείου.
Η
εκπαιδευτικός
Ειρήνη
Κωνσταντίνου
Μαλιάππη
συμμετείχε σε συναντηση των σχολείων που εφαρμόζουν τη
διδακτική προσέγγιση CLIL.

12/12/2018

Πραγματοποιήθηκε το παζαράκι χριστουγεννιάτικων φυτών
και λουλουδιών που οργάνωσε η οικολογική επιτροπή του

σχολείου μας.
13/12/2018

Ο σύμβουλος του Περιφερειακού Γυμνασίου Αγίας
Βαρβάρας, κ. Σπύρος Κουλουμής επισκέφθηκε το σχολείο
μας και είχε μια σύντομη, πρώτη συνάντηση με τους
μαθητές της Στ’ τάξης.

14/12/2018

Τα παιδιά του σχολείου παρακολούθησαν τη τελική πρόβα
της χριστουγεννιάτικής μας γιορτή.
Το βράδυ πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή
του Σχολείου μας με συμμετοχή των παιδιών των Δ’ 2 και
Γ΄ τάξεων. Την οργάνωση και τον συντονισμό της γιορτής
ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί Έλενα Κουμέρα και Χαρά
Κυριακίδου. Στη γιορτή παρουσιάστηκαν χριστουγεννιάτικα
τραγούδια τα οποία ετοιμάστηκαν από τη δασκάλα Μουσικής
του σχολείου, Ζωή Γιάγκου.

17/12/2018

Στα πλαίσια του σχεδίου για ομαλή μετάβαση των παιδιών
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, ομάδα παιδιών
του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Κόρνου, συμμετείχε σε
δραστηριότητες φιλαναγνωσίας που οργάνωσε η δασκάλα
της πρώτης τάξης, Μαρία Λοϊζίδου.

19/12/2018

Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου μας
οργάνωσε χριστουγεννιάτικο παζαράκι κατασκευών τις
οποίες δημιούργησαν οι μαθητές μας.

21/12/2018

Εκκλησιασμός με την ευκαιρία
Χριστουγέννων και Θεία Κοινωνία.

των

εορτών

των

Ο Άγιος Βασίλης επισκέφθηκε το σχολείο μας με
πυροσβεστικό όχημα του Τμήματος Δασών και πρόσφερε
δώρα σε όλα τα παιδιά, αλλά και στους εκπαιδευτικούς!
Κόψιμο βασιλόπιτας σε κάθε τμήμα: Ο Σύνδεσμος Γονέων
του Σχολείου μας πρόσφερε ένα δώρο σε κάθε τμήμα. Ο
τυχερός που έβρισκε το φλουρί έπαιρνε και το δώρο.
Ανακοινώθηκαν οι νικητές για τους διαγωνισμούς
κατασκευής
χριστουγεννιάτικου
στολιδιού
από
ανακυκλώσιμα ή άχρηστα υλικά που προκήρυξε η οικολογική

επιτροπή του σχολείου μας.
Έκλεισαν τα σχολεία για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.

