
Ολοκληρώνοντας τη 2η σχολική περίοδο, διαπιστώνουμε ότι το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα προχωρεί σταθερά και ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των μαθητών μας.   

Τα προγράμματά μας αποβλέπουν στη δημιουργία κινήτρων για 
τους μαθητές μας, έτσι ώστε με τη βοήθεια του διδακτικού μας 
προσωπικού, να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα. 
Σε αυτό το Φυλλάδιο θα ενημερωθείτε για κάποιες πτυχές της 
Σχολικής μας κοινότητας:

• 2η Σχολική Περίοδος 
• Διαγωνίσματα: Υψηλά αποτελέσματα!
•  Ενημέρωση γονέων και παράδοση Ελέγχων: 

Δευτέρα 22 ως Σάββατο 27 - τελευταία εβδομάδα
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στο 
διαγωνισμό για τον Πόντο

Ε
As we are completing term 2, we are pleased to confirm that  

our program is 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.

In this Newsletter please enjoy some elements 
of our  School community. 

• Term 2
• Exams: Great outcomes!
• Parent Teacher Interviews and Reports: 
Mon 22 to Sat 27- last week
Congratulation to all students that 
participated in the Competition of 
Pontos.

Αγαπητοί γονείς, Dear parents,

Δευτέρα 22 ως  Σάββατο 27 
Ενημέρωση γονέων και παράδοση Ελέγχων 
(Οι ώρες συνάντησης έχουν δοθεί στους μαθητές 
 πριν την ημερομηνία).

Week begining Monday 22 to Saturday 27 
Parent Teacher Interviews and Reports 
(Interview timeshave been distributed to students 
prior to the date by their class teacher).

Ιούνιος June

Σάββατο 27:                              3η πληρωμή διδάκτρων  Saturday 27:                     3rd Instalment of School fees 
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M¤ÚÔ˜ A' - KÂ›ÌÂÓÔ

 M¤ÚÔ˜ B' - Ακουστικό
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 M¤ÚÔ˜  °' -Γραπτό

 M¤ÚÔ˜ Δ' °Ú·ÌÌ·ÙÈÎ‹

20

35

Γεν. Διευθυντής

Τάσος  Ι. Δουβαρτζίδης

1.                       Με λένε 

2.  Ενώνω τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ με τα μικρά
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(5 ‚∙ıÌÔ›)

(5 ‚∙ıÌÔ›)

Δευτέρα 29 – 12 Ιουλίου  (Κυρ.)   Σχολικές Διακοπές Monday  29– 12 July (Sun.)   School Holidays



Παρέλαση 25ης Μαρτίου

Presentation of Projects

Greek Independa
nce Day Parade  

Παρουσίαση εργασιών

Μιλάμε Ελληνικά 
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

We speak Greek 

EVERY DAY



Γιορτή της Μητέρας

Lonsdale St Festival

Φεστιβάλ Αντίποδες

Mothers Day

Πάσχα Easter



Αγαπητοί γονείς,

Με χαρά ενημερώνουμε ότι το “Walk -A- Thon” του Σχολείου μας 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τα χρήματα που  
συγκεντρώθηκαν ήταν:

α) $3.500 .00  για το “Νοσοκομείο Παίδων” 
β) $5.661.50 για το “Ταξίδι της Πόπης για τη ζωή”

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς όλους για την προσφορά τους .

Σημειώνουμε ότι, για το Νοσοκομείο Παίδων θα εκδοθούν αποδείξεις 
από το Νοσοκομείο ενώ, το Κολέγιο θα εκδώσει αποδείξεις εκ μέρους 
του “Ταξιδιού της Πόπης για τη ζωή”.

  
Dear Parents,

We are happy to inform you that  the  “Walk -A- Thon”  
was a great  success raising the following amounts:

a)  $3.500 .00 for The Royal Children’s Hospital “Good 
Friday Appeal”  
b) $5.661.50 for “Poppy’s Journey for Life”  

We express our gratitude to you all for your kind support .

Please note that receipts for the “Good Friday Appeal” will be issued by 
The Children’s Hospital and the College will issue receipts 
on behalf of “Poppy’s Journey for Life”.

“building the future of our children”

 omiros.edu.au            greek@omiros.edu.au    03 - 9380 6055


