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Απονομή Απολυτηρίων VCE

Στις 29 Απριλίου 2012 έλαβε μέρος η απονομή Απολυτηρίων στους
απόφοιτους του 2011 στο Park Hyatt Melbourne.

Graduation VCE

The Graduation Ceremony for the VCE Graduates of 2011 was held at
the Park Hyatt Melbourne on 29th of April 2012.
All graduates were presented with their certificates and plaques,
while those that excelled received awards of Excellence.

Οι απόφοιτοι πήραν τα Απολυτήριά τους και μια Αναμνηστική
Πλακέτα, ενώ έλαβαν ειδικό βραβείο οι αριστεύσαντες.

Congratulations to all students who graduated in the
subject of Greek and we wish them all the best for their future
endeavours.

Συγχαρητήρια σ’ όλα τα παιδιά που αποφοίτησαν στο μάθημα των
Ελληνικών και τους ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο για το μέλλον.

Mothers’ Day

Γιορτή της Μητέρας

Γιορτάσαμε τη γιορτή της μητέρας με μια μικρή σχολική εκδήλωση,
εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη όλων προς τη μητέρα.

Mothers’ day was celebrated with a small concert presented by
students to parents and grandparents.
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Συγχαρητήρια σ’ όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και
βραβεύτηκαν για την συμμετοχή τους.

Student Competition 2012 about PONTOS.

Congratulations to all students who participated and were awarded
for their efforts and good work.

Επικοινωνία

Communication

Εισηγήσεις, ιδέες, παρατηρήσεις που έχουν σχέση με το πρόγραμμα του Σχολείου
ευπρόσδεκτες και εκτιμάμε τη συμμετοχή σας.
Αν το παιδί σας απουσιάσει, τηλεφωνήστε στο 9380 6055, οποιαδήποτε ώρα,
αφού παίρνουμε τα μηνύματα την ίδια στιγμή.
Ενθαρρύνουμε να στέλνετε email στο greek@omiros.edu.au και θα λαβαίνετε
την εργασία με email.

Any feedback, ideas, recommendations, in relation to our program
are welcome and appreciated.
The College has a live messaging system (9380 6055)
which notifies us immediately.
When your child is absent please leave a message or e-mail
greek@omiros.edu.au and homework will be sent .

Ημερομηνίες που ενδιαφέρουν
Ιούλιος: 			 Δευτ. 2 ως Κυρ. 15		
			 Τετάρτη 7		
						
						
						

Σχολικές Διακοπές
Year 12 Σεμινάριο 		
LMRC Carlton and
επίσκεψη στο Μουσείο 		
Μετανάστευσης

Αύγουστος: 		 Δευτ. 30 Ιουλ. ως Σαβ. 4		 Σχολικοί Ολυμπιακοί
						 Αγώνες
Σεπτέμβριος: Κυριακή 9		
			 Κυριακή 23		
			 Δευτ. 24 ως Κυρ. 7 Οκτ.		

Τουρνουά Ποδοσφαίρου
Τουρνουά Ποδοσφαίρου
Σχολικές Διακοπές

Δεκέμβριος:			
Σχολικές Γιορτές
			 Δευτέρα 3		 Templestowe
			 Τρίτη 4		 Preston
			 Τρίτη 4		 Glen Waverley
		
Πέμπτη 6		 Altona
		
Παρασκευή 7		 Camberwell
		
Παρασκευή 7		 Oakleigh South
		
Σάββατο 8		 Pascoe Vale Sth Fri & Sat
		
Σάββατο 8		 Oakleigh East
			 Δευτέρα 10		 Taylors Lakes		

Dates and Events
July:

Monday 2 to Sunday 15		 School Holidays			
Wednesday 7		 Year 12 Seminar 		
				 LMRC Carlton and 		
				 visit to the Immigration 		
				Museum
August:

Monday 30 July to Sat 4		

September: Sunday 9		
Sunday 23		
Mon. 24 to Sun. 7 Oct.		
December:

School Olympic Games
Indoor Soccer Tournament
Indoor Soccer Tournament
School Holidays

End of Year Celebrations
Monday 3		 Templestowe
Tuesday 4		 Preston
Tuesday 4		 Glen Waverley
Thursday 6		 Altona
Friday 7		 Camberwell
Friday 7		 Oakleigh South
Saturday 8		 Pascoe Vale Sth Fri & Sat
Saturday 8		 Oakleigh East
Monday 10		 Taylors Lakes

Αγαπητοί γονείς,
Φτάνοντας στα μέσα της σχολικής χρονιάς διαπιστώνουμε με
ευχαρίστηση, ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προχωρεί σταθερά και
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών μας.
Η μεθοδολογία μας, αποβλέπει στη δημιουργία κινήτρων για τους
μαθητές μας ώστε να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα με τη
βοήθεια του διδακτικού μας προσωπικού.
Ευχαριστούμε τους γονείς που που αγκαλιάζουν την ελληνική γλώσσα
και πολιτισμό και καταβάλλουν προσπάθεια να φέρνουν τα παιδιά
στην ώρα τους. Ευελπιστούμε αυτή η συνέπεια να συνεχιστεί από
όλους.
Μαθαίνουμε Ελληνικά, με αγάπη και χαρά!
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Dear parents,
Reaching mid year, we are pleased that the school year
is progressing smoothly.
We continue to focus on engaging our students in authentic
real-life educational activities .
Our students are motivated to work hard and our staff
continue to explore new strategies to achieve great results.
Many thanks to parents for being devoted and embracing the greek
language and culture and for their contnuous effort to ensure that
students are at school on time. We encourage this to continue by all.
Learning Greek is fun and easy!

Α’ Εξάμηνο

First Semester

Φεστιβάλ Αντίποδες

Antipodes Festival

Στο εκπαιδευτικό περίπτερο είχαμε τη χαρά να δούμε πολλούς
γονείς και μαθητές μας το Σαββατοκύριακο 25-26 Φεβρουαρίου στο
Φεστιβάλ Αντίποδες.
Τα ναυτάκια μας ενθουσίασαν τον κόσμο με τους χορούς που
παρουσίασαν, όπως και τα μικρούλια μας του Καλημέρα Kids (12
μηνών ως 4 χρονών) “ξετρέλαναν” τον κόσμο, χορεύοντας και
τραγουδώντας αγαπημένα τραγουδάκια τους στην Παιδική Σκηνή.

‘Crazy Hair Day 4 Kids’ for the
Leukaemia Foundation’s World’s Greatest Shave!
Tο Κολλέγιο οργάνωσε ‘Crazy Hair Day 4 Kids’ με σκοπό να
συγκεντρώσει χρήματα για το Ίδρυμα Λευχαιμίας και τα παιδιά
συμμετείχαν ολόκαρδα σ’ αυτόν τον κοινοφελή σκοπό.
Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε ήταν $1057.00.

25η Μαρτίου

Με ιδιαίτερη χαρά καμαρώσαμε τους μαθητές του Ομήρου και τα
μικρουλάκια του Καλημέρα Kids στην παρέλαση για την Εθνική μας
Επέτειο.

Βάψιμο αυγών

Οι πασχαλινές δραστηριότητες, όπως το καθιερωμένο βάψιμο των
αυγών και διάφορα πασχαλινά παιχνίδια είχαν μεγάλη επιτυχία!

It was great to see many parents and students
visiting our Omiros and Kalimera Kids stall at
Antipodes Festival 25-26 February.
A marvellous performance by the Omiros Junior dance group,
in their sailor costume and the little toddlers from Kalimera Kids
singing and dancing

‘Crazy Hair Day 4 Kids’ for the
Leukaemia Foundation’s World’s Greatest Shave!

Once again Omiros College participated in the Leukaemia
Foundation’s World’s Greatest Shave by organising a
‘Crazy Hair Day 4 Kids’ .
Students had the opportunity to colour their hair
by donating a gold coin.
A total of $1057.00 was raised for this worthy cause.

25th March Parade

It was great to see many Omiros students and Kalimera Kids little
ones, marching with pride at the Greek National Parade.

Dying easter eggs

Easter activities were a great success with all students enjoying
dying red eggs and hunting for chocolate eggs.

Crazy
Hair
Day

