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Δεκέμβριος 2015

December 2015

Αγαπητοί γονείς,

Dear Parents,

Φτάσαμε και φέτος στο τέλος μιας ακόμα σχολικής χρονιάς. Σας ευχαριστούμε για την
άψογη συνεργασία και συνεχή υποστήριξη.

Once again we have come to the end of a great school year.
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I would like to thank you all for your co-operation and continued support.
It has been a really successful year for our students who achieved exceptional
outcomes and concluded with a wonderful school concert, symbolising our
educational journey in embracing our Greek Language. Many thanks and
congratulations to all our students and staff for their great performance!

Από την παράσταση: “Σαν παλιό Σινεμά”

School Concert: “The Golden Age of Greek Cinematography”

΄Ηταν πράγματι μια πολύ επιτυχημένη χρονιά για τους μαθητές μας αφού κατάφεραν
με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών μας να πετύχουν υψηλά αποτελέσματα. Η σχολική
μας χρονιά ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή όλων των παιδιών στο έργο ‘‘Σαν παλιό
Σινεμά’’ που φέτος είχε μια συμβολική σχέση με το ταξίδι του Σχολείου μας στην
Ελληνομάθεια.
Αμέσως μετά τις σχολικές μας γιορτές, οι μαθητές του VCE πέρασαν μια υπέροχη
βραδιά στο Kew Reception γιορτάζοντας την αποφοίτησή τους μαζί με τους γονείς,
τους εκπαιδευτικούς και εκλεκτούς καλεσμένους.

Congratulations to all our VCE students who achieved the highest average results.
A special bravo to our highest achievers who received award of exellence:
Annna Salatas, 3A+, study score 45/50
Fotini Kazakeou, 3A+, study score 43/50
Anastasia Moutsou, 3A+, study score 40/50
Dimitrios Osianlis, 3A+, study score 39/50
Christopher Klonis, 2A+ / A, study score 38/50
Nicholas Garefallos, 2A+ / A, study score 37/50
Anna was in the top 4 in the subject of Greek in the State of Victoria.
We celebrated our VCE achievement with a Graduation Ceremony at Kew
Reception Centre, on Friday 18 December where students, parents and staff had
a brilliant night.

Συγχαρητήρια σε όλους τους απόφοιτους που είχαν την υψηλότερη βαθμολογία των
τελευταίων χρόνων και ιδιαίτερα στoυς Αριστούχους μαθητές μας που πήραν Πλακέτα
Αριστούχου:
Άννα Σαλατά, 3Α+, 45/50
Φωτεινή Καζακαίου, 3Α+, 43/50
Αναστασία Μούτσου, 3Α+, 40/50
Δημήτρης Οσιανλής, 3Α+, 39/50
Χριστόφορος Κλωνής, 2Α+/ Α, 38/50
Νίκος Γαρέφαλλος, 2Α+/ Α, 37/50
Σχολικό Έτος 2016
Έχοντας ως στόχο η επόμενη σχολική χρονιά να είναι ακόμα πιο πετυχημένη
ανανεώνουμε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμα ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των μαθητών μας.
Σημειώνουμε ότι όλοι οι μαθητές μας θεωρούνται εγγεγραμμένοι για την επόμενη
σχολική χρονιά. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν υπάρχουν αλλαγές ή
επιπρόσθετες εγγραφές, π.χ. αδέρφια κλπ.
Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016. Τα Δελτία
Εγγραφής για το 2016 θα σταλθούν στα μέσα Ιανουαρίου.
Εκ μέρους του Κολεγίου και της οικογένειάς μου εύχομαι σε όλους
Καλά Χριστούγεννα και το Νέο Έτος με Υγεία και Χαρά
Με εκτίμηση,
Τάσος Ι. Δουβαρτζίδης

Απονομή Απολυτηρίων 2015

2015 Graduation

2016 School Year
As our vision is to achieve always high results, our dedicated team is rejuvenating
the 2016 school programme and we are looking forward to another successful
year.
All current students are considered enrolled for 2016. Parents who wish to make
any changes and/or enrol additional students, please contact our office.
The new school year commences the week beginning Monday the 1st of February
2016. Enrolment Forms will be sent out mid-January.
On behalf of our school community and my family I wish you all
A Merry Christmas and a Happy and a Prosperous New Year
Kind Regards,
Tassos I. Douvartzides

Σχολική Γιορτή
End of the year School Concert

Τελετή Απονομής Απολυτηρίων
Graduation 2015

