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Dear parents,
As we are approaching the end of our school year we would
like to share with you our upcoming items:

Αγαπητοί γονείς,
Διανύοντας τη 4η σχολική περίοδο, σας ενημερώνουμε για τις εκδηλώσεις που
πρόκειται να λάβουν μέρος:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Διαγωνισμός Ζωγραφικής
Φωτογράφιση για το Ημερολόγιο σε ορισμένες μονάδες
Διαγωνίσματα
Σχολικές Γιορτές
Απονομή Απολυτηρίων στους Αποφοίτους 2015
Αναπλήρωση μαθήματος
Θέση - Εγγραφή 2016

Διαγωνισμός Ζωγραφικής
Η ημερομηνία για την παράδοση εργασίας για το Διαγωνισμό Ζωγραφικής
παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2015 ώστε, να μπορέσουν να
συμμετάσχουν περισσότερα παιδιά. Τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν ένα από τα
παρακάτω θέματα:
- Καλοκαιρινές Διακοπές		
-25η Μαρτίου			
- Γιορτή της Μητέρας		
- Κύπρος 			
-Γιορτή του Πατέρα		
- Ελεύθερο Θέμα			

- Αρχίζει το Σχολείο		
- Πάσχα
- Χειμώνας
- Ελεύθερο Θέμα		
- Άνοιξη
-Χριστούγεννα		

-

Φωτογράφιση για το Ημερολόγιο - σε ορισμένες μονάδες
Με σκοπό να παρουσιάσουμε κάποιες πτυχές των μαθητών μας σε δράση,
μέσα στην τάξη και στον προαύλιο χώρο, φωτογράφος θα επισκεφθεί κάποιες
από τις μονάδες μας, από τις 5 εως 14 Νοεμβρίου. Είμαστε ικανοποιημένοι
ό,τι οι μαθητές φορούν τη στολή του Ομήρου και υπενθυμίζουμε ότι είναι
υποχρεωτικό.
Διαγωνίσματα
Όλοι οι μαθητές από την Α΄Δημοτικού έως και Δ΄ Γυμνασίου θα γράψουν
το διαγώνισμα του Β΄ εξαμήνου την 7η εβδομάδα, 16-21 Νοεμβρίου. Η
επανάληψη θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα πριν το διαγώνισμα (9-14
Νοεμβρίου).
Αποφοίτηση VCE
Η τελετή αποφοίτησης των μαθητών μας του VCE θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου στις 7μμ, στο Yiannis Tavern στο δεύτερο όροφο,
840 High St Kew (κοντά στο Burke Rd).
Αναπλήρωση μαθήματος
Σε περίπτωση που κάποιο παιδί απουσιάσει, είναι ευπρόσδεκτο να
αναπληρώσει το μάθημα της εβδομάδας σε κάποια άλλη σχολική μονάδα του
Σχολείου μας. Μπορείτε να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά ή μέσω email. An
Κάποιο παιδί χάσει ένα μάθημα να μας ενημερώσετε για να συνενόησης, την
εργασία με e mail.
Εγγραφές 2016
Επειδή σε κάποιες μονάδες υπάρχει ήδη λίστα αναμονής για το 2016,
παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγκαίρως αν έχετε άλλο παιδί ώστε να
κρατήσουμε θέση. Αν πάλι για κάποιο λόγο το παιδί σας δε μπορεί να συνεχίσει,
ενημερώστε μας ώστε να μη κρατήσουμε θέση.

Calendar drawing competition
Photography for 2016 Calendar
Exams
Concerts
VCE Graduation
Make-up classes
Placement 2016

Calendar drawing competition
This is a great opportunity for all those with a hidden talent to shine,
with the chance of your child’s drawing to be printed in next year’s
Calendar. The due date of all drawing entries for the 2016 Omiros
Calendar has been extended to Saturday 14 November 2015.
The Omiros monthly calendar is presented thematically,
and the themes are as follows:
- Summer Holidays
- Commencement of the School Year
- Greek Independence Day (25th Μarch)
- Easter
- Mother’s Day								
- Winter
- Cyprus 			
- Free topic
- Father’s Day								
- Spring
- Free topic								
-Christmas
		
Photography for 2016 Calendar
A photographer will be visiting some of our campuses from
Thursday 5 to Saturday 14 November, to capture our students in action
at Greek school, in the classroom and outside on the school grounds. We
are delighted to see that students are wearing their Omiros uniform and
remind you that it’s mandatory.
		

Exams
All students from Year 1 to Year 10 students will be sitting their 2nd
semester exam on week 7, 16-21 November.
Revision will take place the week prior (9-14 November).
VCE Graduation
The VCE Graduation will take place on Friday 18 December at 7pm,
at Yiannis Tavern (upstairs function room), 840 High St Kew
(near Burke Rd).
Make-up classes
If your child will be absent they are welcome to attend another Omiros
campus as a make-up class. We request parents notify our office as some
campuses do not accomodate all year levels. Furthermore, keep in mind
that homework can be emailed upon request.
Enrolment 2016
All students have a secured place for 2016 to continue their love
for our Greek Language with us!!
As at some campuses we already have a waiting list for 2016, please
notify us if you would like to enrol another child to enable us to secure
their place. In the case your child will not continue,
it will be appreciated if you notify us.

ROAD SAFETY

Our little Kinder & Prep
students larning road safety
in Greek...
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VCE Migration Museum

“building the future of our children”
End of the year School Concert
“Greek Cinema....A journey through time.... ”
Our students are exploring the Golden Age of Greek cinematography
as they rehearse for our end of the year School Concert...
We are certain that you will enjoy this years concert as you reminisce
well known Greek movies and actors, such as the gorgeous, famous and talented Aliki Vougiouklaki...
Οι μαθητές μας μέσα από τις πρόβες για την τελική γιορτή, κάνουν ένα ταξίδι στη Χρυσή εποχή του Ελληνικού Κινηματογράφου.
Είμαστε σίγουροι ό,τι θα απολαύσετε τη φετινή γιορτή που θα σας μεταφέρει πίσω στον καλό και γνωστό Ελληνικό
Κινηματογράφο και θα σας θυμίσει αξέχαστους ηθοποιούς και ρόλους όπως την αγαπημένη Αλίκη Βουγιουκλάκη.
Our School Concerts will be held on the following dates:
•

Wednesday 2 December at 7pm
Campuses: Oakleigh Sth & East Oakleigh, Glen Waverley
Location: Oakleigh South Secondary College Theatre

•

Thursday 3 December at 7pm
Campuses: Altona & Pascoe Vale South (Wed)
Location: Maribyrnong Secondary College Theatre

•

Friday 4 December at 7pm
Campus: Camberwell
Location: Camberwell High School Theatre

•

Sunday 6 December at 2 pm
Campuses: Pascoe Vale Sth (Friday & Saturday) & VCE
Location: Maribyrnong Secondary College Theatre

Tickets will be available from trybooking.com
as of Monday 16 November for a small contribution of $10.
Omiros students are free of charge.
Εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα στο trybooking.com
από Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Συμβολική τιμή $10.
Για τους μαθητές του Ομήρου η είσοδος είναι δωρεάν.

*Students Reports and Certificates will be distributed to parents/guardians at the end of each School Concert.
*Τα Ενδεικτικά / Απολυτήρια και Έλεγχοι των μαθητών θα δοθούν στους γονείς/κηδεμόνες στο τέλος της κάθε Γιορτής.
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