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July 31, 2017
Dear Parents,
We welcome you and your children to begin an exciting new school year on Wednesday,
September 6, 2017 at 8:30 a.m.
All children in Grades 1-8 are to bring lunch to school on this day as it will be a full day
of school with dismissal at 2:50 p.m. Please include a packaged drink along with your child’s
lunch. The lunch program will not begin until September 18, 2017. You are reminded that soda is
not permitted and no drinks in glass bottles.
If your child did not receive a list of required school supplies in June, please do not
purchase any supplies until you receive a list from your child’s teacher on the first day of school.
Two sharpened pencils in a case will be sufficient for the first day.
………………………………………………………………………………………………
Please Note: All Kindergarten students will attend classes on September 6, 7, and 8 from 8:30
a.m. until 11:45 a.m. Starting Monday, September 11th all Kindergarten students will be attending
school on a full time basis from 8:30 -2:40 p.m. We believe that this minor change will make the
first few school days more enjoyable and comfortable for your children, and the adjustment to
school easier. Please send a snack with your child.
……………………………………………………………………………………….
_______________________________________________________________________
The Uniform Company will be in our school on Wednesday, August 30, 2017 from
9:00 a.m. – 11:00 a.m. for ordering of uniforms. Children new to the school must come in with a
parent to be measured for their uniforms.
There will be no registration of children the first day of school. The office will open
on August 28 and will accept payment between the hours of 10:00 a.m. – 1:00 p.m. Tuition
payment must be made by August 31st, 2017. Also tuition payment can be mailed. No tuition
payment on the first day of school.
NOTE: All students must be dressed in complete school uniform on the first day of school. For
the month of September students will be dressed in summer school uniform.
We thank you for your cooperation and we wish everyone, parents and children, a
successful and rewarding school year.

Sincerely,
Athena Kromidas
Principal
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Αγαπητοί Γονείς,
Καλωσορίζομε τόσο εσάς οσο και τα παιδιά σας για την έναρξη μιας νέας ενθουσιώδους
χρονιάς ην Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017 στις 8:30 π.μ.
Όλοι οι μαθητές των τάξεων 1ης-8ης πρέπει να φέρουν στο σχολείο το μεσημεριανό
φαγητό τους εφ’οσον θα έχουν σχολείο όλη την ημέρα και θα σχολάσουν στις 2:50 μ.μ. το
απόγευμα. Σας παρακαλούμε να δώσετε στο παιδί σας και αναψυκτικό μαζί με το φαγητό του
γιατί το πρόγραμμα φαγητού δεν θα αρχίσει πριν απο τις 18 Σεπτεμβρίου, 2017. Σας
υπενθυμίζουμε ότι σόδα δεν επιτρέπεται στο σχολείο. Άν δεν έχετε λάβει κατάσταση για την
απαιτούμενη γραφική ύλη, σας παρακαλούμε να μην αγοράσετε τίποτε μέχρις ότου λάβετε
κατάλογο απο τον/την δάσκαλο/α του παιδιού σας την πρώτη μέρα του σχολείου. Δύο ξυσμένα
μολύβια σε μια κασετίνα είναι αρκετά για την πρώτη μέρα.
......................................................................................................................
Σημείωση:
Όλοι οι μαθητές του Νηπιαγωγείου θα έρθουν στο σχολείο στις 6, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, απο τις
8:30 μέχρι τις 11:45 π.μ. Αυτό το πρόγραμμα μισής ημέρας θα εφαρμοστεί μόνο για την πρώτη
εβδομάδα του σχολείου. Απο την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου όλοι οι μαθητές του Νηπιαγωγείου θα
παρακολουθούν σχολείο όλη την ημέρα απο τις 8:30 – 2:40 μ.μ. Πιστεύομε ότι η μικρή αυτή
αλλαγή θα κάνει τις πρώτες μέρες στο σχολείο πιο ευχάριστες και άνετες για τα παιδιά σας ώστε
να προσαρμοσθούν ευκολώτερα στο σχολείο. Παρακαλούμε δώσετε στο παιδί σας ελαφρό
πρόγευμα για να έχει μαζί του τις μέρες αυτές.
______________________________________________________________
Η εταιρεία σχολικών ενδυμασιών θα είναι στο σχολείο μας την Τετάρτη, 30 Αυγούστου
απο 9:00 μέχρι τις 11:00 π.μ. Οι νεοεγγραφέντες μαθητές πρέπει να έλθουν στο σχολείο με τον
πατέρα ή την μετέρα τους για να πάρουν μέτρα για τις στολές τους.
Δεν θα έχουμε εγγραφές την πρώτη ημέρα του σχολείου. Το γραφείο θα ανοίξει στις
28 Αυγούστου και θα δεχόμαστε πληρωμή διδάκτρων απο τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 1:00 μ.μ.
Επίσης τα δίδακτρα (σύμφωνα με την επιλογή σας) πρέπει να έχουν πληρωθεί μέχρι και την 31η
Αυγούστου και μπορείτε να στείλετε την πληρωμή σας ταχυδρομικώς. Δεν θα δεχθούμε
πληρωμή διδάκτρων την πρώτη μέρα του σχολείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι μαθητές πρέπει να φορούν την σχολική τους ενδυμασία την πρώτη μέρα
του σχολείου. Για το υπόλοιπο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές επιτρέπεται να φορούν την
καλοκαιρινή ενδυμασία τους.
Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας και ευχόμεθα σε όλους, γονείς και παιδιά μια
καλή και προσοδοφόρα σχολική χρονιά.
Με ειλικρινή εκτίμηση,
Αθηνά Κρομμύδα
Διευθύντρια

