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Aγαπητοί γονείς και μαθητές,
Ολοκληρώνοντας τις πρώτες δυο σχολικές περιόδους με πλούσιες
εκπαιδευτικές εμπειρίες της πολτισμικής μας κληρονομιάς,
προχωράμε σε ένα όμορφο ταξίδι με αγκαλιά τη γλώσσα μας.
Σε αυτό το Φυλλάδιο μοιραζόμαστε κάποιες
πτυχές της Σχολικής μας κοινότητας που έλαβαν χώρα και κάποιες
που πρόκειται να ακολουθήσουν.

Iούλιος
1 Δευτέρα έως
14 Κυριακή

Dear parents and students,
We had an amazing first 2 terms where students took part
in many learning activities and events, giving them the
opportunity to embrace their cultural heritage and enhance
their learning opportunities.
In this Newsletter we share with you activities which took place
and some upcoming events of our School community

July
Σχολικές διακοπές

1 Monday to
14 Sunday

School holidays

3 Τετάρτη

Εντατικά μαθήματα του VCE στο Γραφείο
του Κολεγίου, το οποίο βρίσκεται
στο Brunswick Town Hall,
Level 1/233 Sydney Road, Brunswick.

3 Wednesday

VCE Intensive Classes at Omiros
College Office, within the Brunswick
Town Hall, Level 1/233 Sydney Road,
Brunswick.

15 Δευτέρα έως
20 Σάββατο

Έναρξη 3ης Σχολικής Περιόδου

15 Monday to
20 Saturday

Term 3 Commencement of Classes
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The Lonsdale Street Greek
Festival
Όπως κάθε χρόνο, και φέτος δείξαμε τη στήριξή
μας στο Ελληνικό Φεστιβάλ με την παρουσία του
περιπτέρου μας και της ανάδειξης της ζωντανής
εκπαιδευτικής μας κουλτούρας.
As with every year, once again we showed our
support to the Lonsdale Street (Antipodes) Festival
with the presence of our Omiros / Kalimera Kids
stand, showcasing our vibrant learning culture.

Inaugural Community
Cultural Festival
Our Oakleigh South students, along
with several Government Schools of the
surrounding area, had the honour of
participating in the Inaugural
Community Cultural Festival.
Well done to our students who did the
Greek Culture proud!
Sydney Road Music Street Party
Την Κυριακή 3 Μαρτίου είχαμε τη χαρά να πάρουμε μέρος στο “Sydney Road Street Party”. Οι μαθητές μας συμμετείχαν και
μας έκαναν υπερήφανους χορεύοντας Zorba the Greek! Συγχαρητήρια παιδιά!
On Sunday 3 March we were delighted to take part in the “Sydney Road Street Party”. Our students made us proud by
performing the well known Zorba the Greek! Well done kids!

Παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Η Εθνική μας Παρέλαση είχε μεγάλη επιτυχία, με
τη συμμετοχή δεκάδων σχολείων και
οργανισμών. Συγχαρητήρια σε όλους τους
μαθητές μας που συμμετείχαν στην Παρέλαση!

Greek National Day Parade
Our Greek National Day Parade was a great
success, with a large number of schools and
organisations taking part.
Congratulations to all our students who participated in the Parade!
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Γιορτή της Μητέρας
Για ακόμα μια φορά, η Γιορτή της Μητέρας
είχε μεγάλη επιτυχία αφού οι μαθητές τίμησαν
τη σπουδαιότητα στο πρόσωπο της Μητέρας
μέσα από τραγούδια, ποιήματα και χορούς.
Η εκδήλωση είχε σαν αποκορύφωμα τις
δραστηριότητες όπου συμμετείχαν παιδιά,
μαμάδες, γιαγιάδες και άλλα μέλη της
οικογένειας.

Mother’s Day
Once again, the celebration of Mother’s Day was
a great success across all our campuses where
students demonstrated their love and
appreciatιon to their mother through songs,
poems and dances. The event was
highlighted with interactive
activities involving the children,
mothers, grandmothers,
other family members and friends.

Walk for Life
“Walk for Life” “Commemorating 100 years
remembrance of the Pontian Genocide”.
Proceeds raised were donated to
“The Murdoch Children’s Research Institute”.

“building a better future for our children”
Greek Language
and Culture School

Aύγουστος

August
Father’s Day Celebration

Γιορτή του Πατέρα
26
28
29
30

Δευτέρα
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή

31 Σάββατο

Moonee Ponds
Camberwell
Altona
Pascoe Vale South
Windsor
South Oakleigh College
East Oakleigh
Pascoe Vale South

6:30 μμ
7:15 μμ
7:15 μμ
7:15 μμ
6:45 μμ
7:15 μμ
12:15 μμ
12:15 μμ

Σεπτέμβριος

26
28
29
30

Monday
Wednesday
Thursday
Friday

31 Saturday

Moonee Ponds
Camberwell
Altona
Pascoe Vale South
Windsor
South Oakleigh College
East Oakleigh
Pascoe Vale South

6:30 pm
7:15 pm
7:15 pm
7:15 pm
6:45 pm
7:15 pm
12:15 pm
12:15 pm

September

23 Δευτέρα έως
6 Κυρ. Οκτωβρίου

Σχολικές διακοπές

23 Monday to
6 Sun. October

School holidays

25 Τετάρτη

Εντατικά μαθήματα του VCE στο Γραφείο
του Κολεγίου, το οποίο βρίσκεται
στο Brunswick Town Hall,
Level 1/233 Sydney Road, Brunswick.

25 Wednesday

VCE Intensive Classes at Omiros
College Office, within the Brunswick
Town Hall, Level 1/233 Sydney Road,
Brunswick.

Flexibuzz
Σημειώνουμε ότι οι περισσότεροι γονείς έχουν
κατεβάσει το app του Σχολείου, το Flexibuzz και το
βρίσκουν πολύτιμο και βοηθητικό όσον αφορά τη
χρήση του.
Συμπληρωματικά Μαθήματα
Οι μαθητές που για οποιονδήποτε λόγο απουσιάσουν από κάποιο
μάθημα, έχουν τη δυνατότητα να το αναπληρώσουν σε όποια άλλη
σχολική μονάδα, αφού το πρόγραμμα είναι το ίδιο.

Flexibuzz
We are happy to note that most parents have
already downloaded our school app, Flexibuzz
and are making great use of this by receiving and
checking their child’s homework.
Make-up Classes
Students who miss a class, are encouraged to make up the
lesson at any other Omiros campuses,
as the curriculum/program is the same across all campuses.

12 mon th s to 4 yea rs
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