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11th September 2021

A warm welcome back to all of you especially to all our new parents and children and new members of staff. Welcome
to another year full of exciting learning opportunities.
1.NUT FREE SCHOOL

As many of you will know we are a ‘nut free’ school as we have a number of children with a severe nut allergy. This
means that we all need to be vigilant about what we bring into school, making sure that any food or sweets do not
contain nuts or nut elements, especially the food in lunch boxes.
If your child brings a packed lunch please make sure that there are no sweets, or fizzy drinks; let’s all try and give
the same healthy messages to all our children. Thank you to those parents who run the healthy TUCK SHOP at break
times providing a choice of hot pasta, toasted sandwiches as well as cucumber, tomatoes carrots and celery crudités
for all the children. If you would like to offer your help please see me or a member of the committee.
2. DROPPING OFF AND PICKING UP CHILDREN

ARRIVAL time is 9.15am (entrance details to follow in a separate email). Lessons begin at 9:30am for EVERYONE.
Please try to BE ON TIME, as the doors will close promptly at 9.40am for everyone’s safety. To avoid congestion
in the morning we would kindly ask that parents leave their child at the door to make their own way to their class.
Nursery, Reception and Year 1, may go to the hall where they will be collected by their teachers , Ms Cathy
(Nursery/reception) Mrs Yola (year 1) and Ms Maria 1b
At home time, children would be dismissed and collected from 1.15pm for Reception and Year 1. (details to follow in a

separate email).
3. MUSIC CLASSES

Guitar, piano and mandolin lessons are not available at the moment as we are still seeking to employ a new Music
teacher. Once we make the appropriate arrangements we will inform you, so please watch this space.
4. HOMEWORK DIARIES

Every child will be given a homework diary, which will last for 2 years. We would kindly request a donation of £1
contribution towards the printing costs. Please take time to read the contents as it contains useful information both
for parents and students. Parents must sign the diary every week to ensure that homework is completed and the
teacher’s comments have been read.
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5. EXAMINATION RESULTS

We have had another very successful year in GCSE and at A Level. You can see the details and much more in the
forthcoming edition of ‘NOSTOS’ our school’s newsletter.
Finally should your child have any special needs or if they are experiencing any difficulties or special circumstances
of any kind, make sure you inform her/his teacher or me as this may impact on their learning behavior.

We wish everyone a very happy, creative and productive year ahead

Kind Regards,
Mrs Yola Christodoulou

Heat Teacher
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11η Σεπτεµβρίου 2021

Αγαπητοί γονείς/κηδεµόνες,

Σας καλωσορίζουµε και αυτή τη χρονιά στο Παροικιακό Σχολείο στον Άγιο Κυπριανό, ειδικά τους νέους γονείς,
παιδιά και δασκάλους. Για τη φετινή χρονιά έχουµε προγραµµατίσει διάφορες δραστηριότητες για τα παιδιά
αλλά και τους γονείς.
1.ΑΛΕΡΓΙΕΣ – ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Όπως ξέρετε το σχολείο µας είναι ‘nut free’ δηλαδή δεν επιτρέπονται οι ξηροί καρποί διότι στο σχολείο µας
φοιτούν παιδιά µε σοβαρές αλλεργίες. Θα πρέπει όλοι να προσέχουµε και να ελέγχουµε τι φέρνουµε στο
σχολείο. Τα φαγητά που φέρνουν τα παιδιά για το διάλειµµα ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ αυστηρά να περιέχουν ίχνη
ξηρών καρπών. Εάν επιλέξετε για το παιδί σας να φέρνει το δικό του φαγητό, σας παρακαλούµε όχι
καραµέλες και αναψυκτικά. Το σχολείο προσπαθεί να περάσει το µήνυµα της υγιεινής διατροφής στα παιδιά και
διαθέτει υγιεινό κυλικείο από το οποίο µπορούν να αγοράσουν κάτι.
2.. ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ και ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ το παιδί σας από ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τα µαθήµατα ξεκινούν 9.30πµ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Σας παρακαλούµε να είστε συνεπείς στην ώρα σας. Η είσοδος
του σχολείου θα ΚΛΕΙΝΕΙ στις 9.40πµ για την ασφάλεια όλων µας.

Για να αποφύγουµε τον συνωστισµό το πρωί, θα ζητούσαµε να αφήνετε το παιδί σας στην είσοδο του σχολείου
και σας παρακαλούµε να µην το συνοδεύετε στην τάξη. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου, πρόδηµοτικης και πρώτης
τάξης να τα συνοδεύετε στο προαύλιο διπλα στο χώρο στάθμευσης οπου θα τα περιµένουν οι δασκάλες
τους.
Το υπόλοιπο σχολείο εισέρχεται από τις εισόδους που βλέπουν στο Springfield Road.
Στις 13:15 τελειώνει το Νηπιαγωγείο, Πρόδημοτικη και Α ταξη.
Το υπόλοιπο σχολείο σχολάει στις 1.30µµ .
Λεπτομέρειες για τη άφιξη και αναχώρηση από το σχολειο θα σταλουν σε ξεχωριστό email.
3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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Δυστυχώς προς το παρόν δεν θα παραδίδονται μαθήματα πιάνο , κιθάρα ,μαντολίνου εφόσον δεν έχουμε
ακόμα δάσκαλο μουσικής. Θα σας ενημερώσουμε όταν γίνει κάποια πρόσληψη.
4. ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Στο κάθε παιδί θα δοθεί ένα τετράδιο και βιβλίο κατ’ οίκον εργασίας/ ηµερολόγιο. Το ηµερολόγιο αυτό περιέχει
χρήσιµες πληροφορίες για γονείς και παιδιά και παρακαλούµε να το διαβάσετε προσεκτικά. Θα πρέπει να το
ελέγχετε και να το υπογράφετε κάθε Σάββατο αφού έχετε διαβάσει τις παρατηρήσεις των δασκάλων. Επίσης
σας παρακαλούµε να υπογράφετε την ολοκληρωµένη κατ’ οικον εργασία του παιδιού σας.
Στο παροικιακό σχολείο θεωρούµε πολύ σηµαντική την επικοινωνία ανάµεσα στο σχολείο και τους γονείς. Θα
θέλαµε αν το παιδί σας αντιµετωπίζει οποιαδήποτε δυσκολία ή έχει ανάγκη από ειδική µεταχείριση για
οποιοδήποτε λόγο σας παρακαλούµε να ενηµερώνετε τον/την δάσκαλο/α του παιδιού σας ή την διευθύντρια.
ΕΥΧΟΜΑΙ ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ και ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

Με εκτίμηση,
Κα Γιολα Χριστοδούλου
Διευθύντρια
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