
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Ενημερωτικό Δελτίο  
Συνδέσμου Γονέων 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015  ΤΕΥΧΟΣ 3

eπικοινωνία  
Για  οποιοδήποτε  θέμα  σας  απασχολεί 
μπορείτε  να  επικοινωνείτε  μαζί  μας  στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:  
pefkios2014@gmail.com  
 

 

O Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου μας με χαρά σας 
προσκαλεί στην επιμορφωτική δραστηριότητα 

«Πως μπορούμε να προσαρμόσουμε τη διατροφή 
μας στους γρήγορους ρυθμούς του σήμερα;» 

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:45-20:00  
στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του σχολείου μας. 

Εισηγήτρια: κ. Νάσια Μεϊτανή Κουτή, Διαιτολόγος - 
Διατροφολόγος, Εγγεγραμμένο Μέλος στον Σύνδεσμο 

Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. 

Σας περιμένουμε για συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και 
όχι μόνο, αφού οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
δοκιμάσουν εύκολα σε προετοιμασία και υγιεινά εδέσματα 

και να λάβουν τις σχετικές συνταγές. 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Πιστοποιητικό 
Παρακολούθησης! 

Εκπρόσωποι Τάξεων 

Α Τάξη:  Μαρία Εστάυ (99466368),                   
Αντώνης Κυρμίζης (99597594) 

Β Τάξη:  Τούλα Γεωργιάδου (99987538),     
Παντελίτσα Ιακώβου (99599036) 

Γ Τάξη:  Δόμνα Οικονόμου (97896975),              
Γιάννος Νικολαίδης (99693633) 

Δ Τάξη:  Μιχάλης Παντελή (99641048),               
Μαρία Ναζίρη (99650688) 

Ε Τάξη:  Άθως Τσινωντίδης (99447707),            
Ουρανία Κολοκοτρώνη     Ζαχαροπούλου (99179023) 
 
Στ Τάξη: Ελένη Κοντοπούλου (99664307),           
Δέσπω Κατσελή (99610843) 

 

Αγαπητοί γονείς,  
 
Έχουμε διανύσει  το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους. Ευχόμαστε για όλα τα παιδάκια να ήταν δημιουργικό, παραγωγικό και 
ευχάριστο  χωρίς  δυσκολίες.  Ιδιαίτερα  ευχόμαστε  στα  πρωτάκια  μας  να  έχουν  εγκλιματιστεί  και  να  έχουν  συνηθίσει  το  νέο 
περιβάλλον. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε πως ο σύνδεσμός μας έχει ορίσει εκπρόσωπους για την κάθε τάξη. Μη διστάσετε 
να επικοινωνήσετε μαζί τους. Οι εκπρόσωποι μας είναι πρόθυμοι να μιλήσουν μαζί σας, σε φιλικό πνεύμα και με εχεμύθεια, για 
τα θέματα που σας απασχολούν. 
 
 Έχοντας πετύχει το μεγάλο στόχο των προηγούμενων χρόνων, τη δημιουργία στεγάστρου για τα γήπεδα της καλαθόσφαιρας και 
της πετόσφαιρας, είμαστε έτοιμοι να θέσουμε μαζί νέους στόχους. Για το λόγο αυτό θα σας σταλεί προσεχώς ερωτηματολόγιο, το 
οποίο σας παρακαλούμε θερμά να συμπληρώσετε. Στόχος μας είναι ο καθορισμός των  αναγκών του σχολείου μας, αλλά και των 
δικών μας ως γονείς και των παιδιών μας.  
 
Τέλος, εκ μέρους του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την στήριξή σας και στο φετινό 
Φεστιβάλ «Ζωηροί Ήρωες». Μέσω τέτοιων εκδηλώσεων, ο Σύνδεσμος μας, είναι σε θέση να συγκεντρώσει  τους απαραίτητους 
πόρους για τη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του σχολείου μας. Κυρίως όμως μας δίνεται η δυνατότητα, με τη δική σας 
στήριξη, να βοηθήσουμε τα άπορα παιδιά του σχολείου μας και τις οικογένειές τους. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και πάλι 
και να ευχηθούμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον να έχουμε την τόσο πολύτιμη στήριξή σας. Για τις μελλοντικές εκδηλώσεις του 
συνδέσμου μας μπορείτε να ενημερωθείτε πιο κάτω. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ομάδα Αιμοδοσίας – Σύνδεσμος 
Γονέων Πεύκιος Γεωργιάδης 

Στο  πλαίσιο  της  κοινωνικής  προσφοράς  του,  ο 
Σύνδεσμος έχει δημιουργήσει την πιο πάνω Ομάδα 
στο  Κέντρο  Αιμοδοσίας  Έγκωμης.  Ο  κάθε 
ενδιαφερόμενος που θέλει  να δώσει αίμα μπορεί 
να  το πράξει  στο Κέντρο Αιμοδοσίας  Έγκωμης  και 
να  αναφέρει  ότι  είναι  για  την  Ομάδα  του 
Συνδέσμου  μας.  Το  τηλέφωνο  του  Κέντρου  είναι 
22809052 και οι ώρες λειτουργίας: 

 Δευτέρα – Παρασκευή: 7:30 – 20:00 

 Σάββατο: 8:00 – 13:00 

Δεν ξεχνώ ότι στο σχολείο ανακυκλώνουμε: 
 Χαρτί 

 Πλαστικά 

 PMD 

 Πλαστικά πώματα 

 Μπαταρίες 

 Χρησιμοποιημένα έλαια 

Επικοινωνία – Συνεργασία - Αλληλοϋποστήριξη 

Ως Σύνδεσμος πιστεύουμε στην ενίσχυση της μεταξύ μας επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης. Για 
το λόγο αυτό σας ζητούμε να μας δώσετε τα στοιχεία σας για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας 
ενημερώνουμε  για  θέματα  που  αφορούν  δράσεις  του  συνδέσμου  αλλά  και  την  σχολική  καθημερινότητα  των 
παιδιών μας. 

Όνομα παιδιού:  Τάξη: 

Ονοματεπώνυμο γονιού: 

Τηλέφωνο:                             Φαξ:                                  Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

Παρακαλώ παραδώστε  το πιο πάνω έντυπο στην  Γραμματεία  του σχολείου μας ή αποστείλετε μας  τα στοιχεία 
σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Συνδέσμου μας  pefkios2014@gmail.com . 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Έχουν γίνει … 

 Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015, Κοκτέιλ γνωριμίας γονέων – διδακτικού προσωπικού.  
 Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015, Φεστιβάλ Ζωηροί Ήρωες  
 Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015, Έλεγχος σχολικού κυλικείου από το Υγειονομείο, τη Διεύθυνση του σχολείου και το 

Σύνδεσμο Γονέων & Κηδεμόνων. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το κυλικείο μας πληροί όλες τις προδιαγραφές. 
 Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015, Ποιοτικός & ποσοτικός έλεγχος της σίτισης στο σχολείο μας από το Σύνδεσμο Γονέων 

και Κηδεμόνων με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
 Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015, Παρουσίαση στα παιδιά της Γ' και Δ΄ τάξης του εικονογραφημένου βιβλίου "Η Σοφία. 

Μία μέλισσα που της άρεσε να διαβάζει"  από τον ίδιο το συγγραφέα κ. Δημήτρη Μπασλάμ. Η παρουσίαση έγινε 
μέσα από τη συνεργασία του Συνδέσμου με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη Διεύθυνση του σχολείου. 

 Συντήρηση των συσκευών απολύμανσης χεριών στις αίθουσες σίτισης. 
 

 

Επόμενες εκδηλώσεις … 
 Επιμορφωτική δραστηριότητα διατροφής Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου (λεπτομέρειες στην πρώτη σελίδα) 
 Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη Σάββατο 19 Δεμεμβρίου15:00‐20:00. Στείλτε έγκαιρα την δήλωση σας για πολύ 

παιχνίδι !! 

 Χριστουγεννιάτικες γιορτές (9 Δεκεμβρίου Α, Β, Γ τάξεις και 16 Δεκεμβρίου Δ, Ε, ΣΤ τάξεις). Ελάτε να σας κεράσουμε 
κρασάκι  !! 

 


