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Αγαπητοί γονείς,

Dear parents,

Χρόνια Πολλά και καλά με υγεία, χαρές κι ευτυχία για το Νέο Έτος 2022.
Καλωσορίζουμε τους μαθητές μας με τις θερμότερες ευχές, για μια ευχάριστη Σχολική
χρονιά με επιτυχίες. Συμπληρώνοντας φέτος 38 χρόνια δημιουργικής προσφοράς, με
αγκαλιά την ελληνομάθεια, αισθανόμαστε ευγνώμονες που συνεχίζουμε το εκπαιδευτικό
μας έργο μαζί. Το ανανεωμένο πρόγραμμα του Σχολείου μας επικεντρώνεται ακόμη
περισσότερο στην προφορική επικοινωνία των μαθητών μας με υψηλούς στόχους. Το
ταξίδι μας συνεχίζεται...
Συγχαίρουμε τους μαθητές μας του VCE 2021 που έφεραν υψηλά αποτελέσματα.

We take this opportunity to wish you and your family a happy and prosperous New Year and
to extend a warm welcome to all students for the 2022 School Year. Having reached a 38 year
milestone of cultivating the Greek language and culture, we are proud to share with you our
rejuvenated enriched curriculum which incorporates further the element of verbal
communication. Our high achieving journey continues...

Εσώκλειστα με αυτήν την επιστολή, θα βρείτε τα ακόλουθα:
1. Το Έντυπο Εγγραφής 2022 για κάθε μαθητή
2. Αναλυτικό λογαριασμό της σχολικής χρονιάς
3. Μικρό φάκελο πληρωμής
Παρακαλούμε σημειώστε:
1. Τα μαθήματα αρχίζουν από την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου.
2. Το Έντυπο Εγγραφής πρέπει να επιστραφεί την πρώτη μέρα του σχολείου
σύμφωνα με τους κανονισμούς του Κολλεγίου και του Υπουργείου Παιδείας,
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το γονέα/κηδεμόνα.
3. Παρακαλούμε να ελέγξετε και να συμπληρώσετε προσεκτικά όλα τα στοιχεία που
ζητά το Έντυπο Εγγαφής (τηλέφωνο, email κτλ.)
4. Eίναι κανονισμός του Κολλεγίου ότι οι μαθητές να φορούν το σχολικό μπλουζάκι,
για καθ'όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και τη σχολική ζακέτα το χειμώνα. Οι
μαθητές που χρειάζονται καινούργιο μπλουζάκι ή ζακέτα, να μας ενημερώσουν. Οι
καινούργοι μαθητές θα πάρουν το σχολικό μπλουζάκι και τη σχολική ζακέτα με την
έναρξη των μαθημάτων.
5. Είναι καλό οι μαθητές να φέρνουν το δικό τους φαγητό και ένα μπουκαλάκι νερό.
6. Σε περίπτωση κάποιος μαθητής δεν μπορεί να πάει στο μάθημα της εβδομάδας
μπορεί να πάει σε μια άλλη μας σχολική μονάδα και παράλληλα μπορεί να
παρακολουθήσει το μάθημα online.
7. Μαθήματα Online προσφέρονται κάθε Τρίτη απόγευμα για όλους τους μαθητές
μας (Νήπια ως Δ' Γυμνασίου). Λεπτομέρειες θα σταλθούν σύντομα.
8. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κολεγίου καθώς και τα βιβλία μας έχουν
αναπροσαρμοστεί για τις ανάγκες των μαθητών μας.
9. α) O Οδηγός Σπουδών 2022 και οι κανονισμοί του Κολλεγίου υπάρχουν στην
ιστιοσελίδα του Κολλεγίου: omiros.edu.au
β) Όσες οικογένειες θέλουν επιπρόσθετα Ημερολόγια ενημερώστε μας.
10. Εαν δεν έχετε ήδη συνδεθεί με το πρόγραμμα Flexischools απλά, “κατεβάσετε”
την εφαρμογή και έπειτα συνδεθείτε με το Omiros College. Αφού γίνει η σύνδεση
να επιλέξετε την μονάδα και την τάξη του παιδιού σας για να μπορείτε να
λαμβάνετε την εργασία της εβδομάδας. Εαν ήδη έχετε την εφαρμογή μην
ξεχάσετε να αλλάξετε την τάξη του παιδιού σας για το 2022.
Eργασία μαθημάτων για το σπίτι και
επικοινωνία με γονείς, μέσω Flexischools & email.

Επικοινωνήστε μαζί μας για ό,τι έχει σχέση με τις σπουδές του παιδιού σας, στο
τηλέφωνο 9380 6055/ 0404 470 000 ή με email greek@omiros.edu.au
Εκ μέρους της Διοικητικής Επιτροπής του Κολεγίου και ολόκληρης της Σχολικής
κοινότητας, σας ευχαριστούμε για τη συνεχή συνεργασία και υποστήριξή σας αφού, οι
περισσότερες καινούργιες εγγραφές μας προέρχονται από προσωπική, δική σας
παρότρυνση.
Με εκτίμηση
Τάσος Ι. Δουβαρτζίδης
Διευθυντής

Congratulations to our 2021 VCE class for their great results.
Please find enclosed with this letter the following items:
1. The 2022 Enrolment Form for each student
2. Summary of School fees
3. Envelope for payment
Please Note:
1. Classes will commence from Wednesday, 2 February onwards.
2. The Enrolment Form should be returned on the first day of attendance, according
to the regulations of the College and the Department of Education, completed and
signed by parent(s)/guardian(s)
3. Please take the time to check and update the details required on the Enrolment
Form carefully (telephone numbers, email etc).
4. It is a College regulation for all students to wear their Omiros polo shirt during the
whole school year and the College jacket during Winter. Existing students who
require a new polo shirt or jacket should inform the school. New students will
receive their polo shirt and jacket (hoodie) upon commencement of classes.
5. Students are advised to bring their own snack and a bottle of water.
6. In case a student cannot attend a class they can choose to go to another campus and
also join the online classes.
7. Online classes every Tuesday afternoon for all students, (from Kinder to Year 10).
Further details, including links and times will be sent.
8. The Curriculum has been revised and our books have been adapted at all levels to
meet our students' needs.
9. a) Our 2022 Handbook including policies of the School are uploaded on our website:
omiros.edu.au
b) Families requiring further copies of the 2022 calendar, please let us know.
10. If you have not already connected with Flexischools app simply download the
application and select Omiros College. Download Flexischools then choose
your child's class in order in order to receive weekly communication. Those
who have the app remember to change your child 's 2022 year level.
Homework and communication
with parents, via Flexischools & email.

Please feel free to call our office at any time, on 9380 6055/ 0404 470 000, and our
Live Messaging System will notify us immediately of your message.
Your feedback is immensely appreciated: greek@omiros.edu.au
On behalf of our School Community, we appreciate your ongoing support, as we
acknowledge that most of our new enrolments are a result of your personal
endorsement of our program to other parents.
Kind Regards
Tassos I. Douvartzides
Principal
0404 470 000

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

STUDENT REQUIREMENTS:

Νήπια (Κ3/Κ4):
Ένα τετράδιο ζωγραφικής (scrapbook), χρωματιστά μολύβια,
ξύστρα, γομολάστιχα, δύο μολύβια, ένα ψαλίδι και μια κόλλα.
Μια αλλαξιά ρούχα και καπέλο για τov ήλιο.

Kinder (Κ3/Κ4):
One scrapbook, a collection of coloured pencils, one eraser, one
sharpener, two grey lead pencils, one pair of safety scissors and one
glue stick. Spare clothes and sun hat.

Προδημοτική:
Ένα τετράδιο ζωγραφικής (scrapbook), ένα τετράδιο 18μμ, ένα
τετράδιο ζωγραφικής (με γραμμές), χρωματιστά μολύβια, ξύστρα,
γομολάστιχα, δύο μολύβια, ένα ψαλίδι και μια κόλλα.
Μια αλλαξιά ρούχα και καπέλο για τov ήλιο.

Prep:
One scrapbook, One Dotted Thirds (18mm) A4 Excercise Book, a
collection of coloured pencils, one eraser, one sharpener, two grey
lead pencils, one pair of safety scissors and one glue stick.
Spare clothes and sun hat.

Α' Δημοτικού

Year 1
Two A4 Excercise Books, one scrapbook, one display book, one
rubber, one sharpener, one packet of coloured pencils, three grey
lead pencils, one pair of safety scissors and one glue stick. A sun
hat.

Δύο τετράδια, ένα τετράδιο ζωγραφικής (scrapbook), ένα display
book, χρωματιστά μολύβια, ξύστρα, γομολάστιχα, τρία μολύβια,
ένα ψαλίδι και μια κόλλα. Καπέλο για τov ήλιο.
Β' Δημοτικού

Δύο τετράδια, ένα τετράδιο ζωγραφικής (scrapbook), ένα display
book, χρωματιστά μολύβια, ξύστρα, γομολάστιχα, τρία μολύβια,
ένα ψαλίδι και μια κόλλα. Καπέλο για τov ήλιο.

Year 2
Two exercise-books, one scrapbook, one display book, one rubber,
one sharpener, one packet of coloured pencils, three grey lead
pencils, one pair of safety scissors and one glue stick. A sun hat.

Γ'/Δ' Δημοτικού

Year 3/4
Two exercise books, one Greek-English dictionary, one display
book, two blue pens, one red pen, two grey lead pencils, one
eraser, one sharpener and coloured pencils, one pair of scissors and
one glue stick. A sun hat.

Ε'/Στ' Δημοτικού

Year 5/6
Two exercise books, one Greek-English dictionary, one display
book, two blue pens, one red pen, two grey lead pencils, one
eraser, one sharpener and pencils, one pair of scissors and one glue
stick. A sun hat.

Α'/Β' Γυμνασίου

Year 7/8
One folder with A4 writing paper, one display book, one GreekEnglish dictionary, pens and pencils, one eraser and one sharpener.

Γ'/Δ' Γυμνασίου

Year 9/10
One folder with A4 writing paper, one display book, one GreekEnglish dictionary, pens and pencils, one eraser and one sharpener.

Ε'/Στ' Γυμνασίου (VCE)

Year 11/12 (VCE)
One folder with A4 writing paper, one display book, one GreekEnglish dictionary, pens and pencils.

Δύο τετράδια, ένα Ελληνοαγγλικό λεξικό, ένα display book, δύο
μπλε στυλό, ένα κόκκινο στυλό, χρωματιστά μολύβια, ξύστρα,
γομολάστιχα, δύο μολύβια, ένα ψαλίδι και μια κόλλα.
Καπέλο για τov ήλιο.
Δύο τετράδια, ένα Ελληνοαγγλικό λεξικό, ένα display book, δύο
μπλε στυλό, ένα κόκκινο στυλό, χρωματιστά μολύβια, ξύστρα,
γομολάστιχα, δύο μολύβια, ένα ψαλίδι και μια κόλλα.
Καπέλο για τov ήλιο.
Ένα ντοσιέ με χαρτί Α4 , ένα Ελληνοαγγλικό λεξικό, ένα display
book, δύο στυλό και μολύβια, ξύστρα και γομολάστιχα.
Ένα ντοσιέ με χαρτί Α4 , ένα Ελληνοαγγλικό λεξικό, ένα display
book, δύο στυλό και μολύβια, ξύστρα και γομολάστιχα.
Ένα ντοσιέ με Χαρτί Α4 , ένα Ελληνοαγγλικό λεξικό, ένα display
book, δύο στυλό και μολύβια, ξύστρα και γομολάστιχα.

Commencement of classes 2022- Wednesday 2 February
Monday
4:30 to 7:20 pm
Moonee Ponds P.S.
Wilson Street
3yr old Kinder – Yr 10
Wednesday
5:00 to 7:45 pm
St. Bridgets P.S.
44 Sweyn St
Balwyn North
3yr old Kinder – Yr 11
Thursday
5:00 to 7:45 pm
Bayside College
1 McArthurs Street
Altona North
3yr old Kinder – Yr 10

Friday
5:00 to 8:00 pm
Pascoe Vale South P.S.
411 Reynard Street
3yr old Kinder – Yr 11

Saturday
9:15 am to 12:30 pm
Pascoe Vale South P.S.
411 Reynard Street
3yr old Kinder – Yr 12

Friday
5:00 to 8:00 pm
South Oakleigh College
Bakers Road
3yr old Kinder – Yr 12

Saturday
9:30 am to 12:30 pm
Amsleigh Park P.S.
State Street
East Oakleigh
3yr old Kinder – Yr 6

Μιλάω
Ελληνικά
και
αρ
μ' έσει!

Tuesday
Online Classes
commencing 8 February

Studies show that multilingual children have a greater chance of academic success
and the knowledge of Greek improves their understanding of the English Language

Commencement Dates
Kalimera Kids is an Omiros College entity for children between 12 months - 4 years old
For further information please call: 0414 777 600
greek@kalimerakids.com.au kalimerakids.com.au

Commencement of Sessions 2022- Tuesday 8 February
Term 1
Online only
Tuesday mornings
10:00 to 10:45 am

							
https://omiroscollege.my.webex.com/meet/class1

Kalimera Kids is designed to immerse young children into the Greek language and
culture, incorporating parent interaction...
Στο Kalimera Kids τα μικρά παιδιά μαθαίνουν Ελληνικά με ευχάριστο και δημιουργικό
τρόπο, με την παρουσία γονέων...
Kalimera Kids Interactive / Δραστηριότητες
Art & Craft / Ζωγραφική & Χειροτεχνία
Singing / Τραγούδια
Dancing / Χορός
Puppet shows / Κουκλοθέατρο
Story-telling / Παραμύθια
Interactive play / Εκπαιδευτικά - Διαδραστικά Παιχνίδια
A once off 10% discount applies to Kalimera Kids continuing at Omiros College

