ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
1/11/2018

Η διευθύντρια του σχολείου παρευρέθηκε σε συνάντηση
διευθυντών στην Π.Ο.Ε.Δ..

6/11/2018

Πραγματοποιήθηκαν πολυθεματικές συναντήσεις για τα
παιδιά που ανήκουν στο Μητρώο Ειδικής Εκπαίδευσης.

7/11/2018

Τα παιδιά των Γ’ και Δ’ τάξεων πραγματοποίησαν την πρώτη
τους εκπαιδευτική εκδρομή. Επισκέφθηκαν την Μπιενάλε
Λάρνακας και συμμετείχαν σε εικαστικό πρόγραμμα στην
Γκαλερύ Κυπριακή Γωνιά. Στη συνέχεια κατέληξαν στο
εστιατόριο Bennigans για φαγητό, ξεκούραση και παιχνίδι.
Τα παιδιά της Β’ τάξης πήγαν στο Κτήμα Γεωργιάδη στη
Σκαρίνου και συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Φουρνίζω
παραδοσιακά».

8/11/2018

Τα παιδιά των Ε’ και Στ’ τάξεων μετέβηκαν στο εκκλησάκι
της Ζωοδόχου Πηγής και παρακολούθησαν τη Θεία
Λειτουργία με την ευκαιρία της γιορτής των Αρχαγγέλων
Μιχαήλ, Γαβριήλ και Ραφαήλ.

9/11/2018

Με την ευκαιρία της γιορτής του Αγίου Νεκταρίου, τα παιδιά
της Δ’ τάξης μετέβηκαν στο εκκλησάκι της ΠαναγίαςΖωοδόχου Πηγής και παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία.
Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε ιατρική εξέταση στα
παιδιά των Δ’ και Α’ τάξεων.
Η διευθύντρια του Σχολείου συμμετείχε σε συνέδριο
Διευθυντών στο Δημοτικό Σχολείο Καθαρής- Δημήτρη
Λιπέρτη.

12/11/2018 Επισκέφθηκε το Σχολείο μας η σύμβουλος των Αγγλικών,
Αννίτα Νεοκλέους και είχε συζήτηση με τις εκπαιδευτικούς
που διδάσκουν το μάθημα των Αγγλικών.
14/11/2018 Πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική άσκηση Πολιτικής Άμυνας.
15/11/2018 Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με την ευκαιρία της επετείου
ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Σε αυτή συμμετείχαν τα
παιδιά της Ε’ τάξης με σύντομο πρόγραμμα. Στη συνέχεια ο
εκπαιδευτικός Παναγιώτης Νικολάου, πρόσφυγας από την
Κοντέα και η διευθύντρια του Σχολείου, πρόσφυγας από το
Βουνό Κερύνειας, μίλησαν στα παιδιά για τις εμπειρίες τους
από την τουρκική εισβολή. Όλα τα παιδιά του Σχολείου
τραγούδησαν τραγούδια για την πατρίδα μας και συνέβαλαν
έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα έργο με τις ευχές όλων των
παιδιών για την πατρίδα μας.
16/11/2018 Η διευθύντρια του Σχολείου συμμετείχε σε πρόγραμμα
επιμόρφωσης διευθυντών με θέμα: Το μάθημα της Φυσικής
Αγωγής: Θέματα ασφάλειας και υγείας.
20/11/2018 Η ιατρική επισκέπτρια του Σχολείου παρουσίασε στα παιδιά
της Α’ τάξης διάλεξη με θέμα την ατομική υγιεινή.
Επισκέφθηκε το Σχολείο η οικεία Ε.Δ.Ε., Δρ. Δήμητρα
Μέσσιου για παρακολούθηση μαθημάτων σε τάξεις και
συμβουλευτική.
21/11/2017 Η διευθύντρια του Σχολείου μαζί με την εκπαιδευτικό της Α’
τάξης Μαρία Λοϊζίδου, συμμετείχαν σε συνάντηση με τις
εκπαιδευτικούς του Νηπιαγωγείου Κόρνου για καταρτισμό
του Σχεδίου Δράσης για ομαλή μετάβαση των παιδιών από το
Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.
22/11/2018

Η διευθύντρια μετέβηκε στο Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας για
να συμμετάσχει σε συνάντηση στα πλαίσια του Σχεδίου
Δράσης για ομαλή μετάβαση των παιδιών από το Δημοτικό
Σχολείο στο Γυμνάσιο.
Πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις με θέμα
Ανακύκλωση,
Επαναχρησιμοποίηση

τη Μείωση,
από
την

περιβαλλοντολόγο, Ευθυμία Νικολάου. Οι διαλέξεις
αποτελούν και το έναυσμα για τις δραστηριότητες που
αφορούν το περιβάλλον και θα πραγματοποιηθούν στους
χώρους του Σχολείου το Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018.
23/11/2018 Η εκπαιδευτικός Έλενα Κουμέρα συμμετείχε σε σεμινάριο για
την Ασφάλεια και την υγεία στο Δημοτικό Σχολείο ΚαθαρήςΔημήτρη Λιπέρτη.
26/11/2018 Η εκπαιδευτική ψυχολόγος Άντρια Οδυσσέως επισκέφθηκε
το Σχολείο μας για αξιολόγηση παιδιών και συναντήσεις με
γονείς.
27/11/2018 Η διευθύντρια του Σχολείου μας συμμετείχε σε Δίκτυο
Διευθυντών της Οικείας Επιθεωρήτριας Δρ. Δήμητρας
Μέσσιου.
29/11/2018 Τα παιδιά των Στ’ και Ε’ τάξεων πραγματοποίησαν την
πρώτη τους εκπαιδευτική εκδρομή. Επισκέφθηκαν το
Καλλινίκειο Μουσείο στην Αθηαίνου, συμμετείχαν στην
παρασκευή χαλλουμιών και στη συνέχεια κατέληξαν για
φαγητό και παιχνίδι στο κέντρο Ευκάλυπτοι στο Δάλι.
Τα παιδιά της Α’ τάξης πήγαν στο Κτήμα Πετρίδη,
ξεναγήθηκαν στους χώρους, τάισαν τα ζώα και μάζεψαν
αυγά. Στη συνέχεια έπαιξαν και έφαγαν στους χώρους του
κτήματος.
Τα παιδιά της Δ’ τάξης μετέβηκαν στο Πολυπροπονητήριο
Ευάγγελος Φλωράκης για να συμμετάσχουν σε αθλητική
ημερίδα με θέμα τα Ολυμπιακά Αθλήματα.

