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Λόγια από τη ∆ιεύθυνση....

A Word from the Director…

Ο πρώτος µήνας του 2006 πέρασε!
Στο σχολείο µας µε µεγάλη επιτυχία έγιναν οι
συναντήσεις γονέων-δασκάλων και το OPEN HOUSE.
Επίσης δόθηκαν οι έλεγχοι προόδου σ’ όλους τους
µαθητές. Ευχαριστώ γονείς , µαθητές και δασκάλους
για την συνεργασία και την όλη προσπάθεια τους .
Στις 29 Ιανουαρίου, ηµέρα Κυριακή, γιορτάσαµε την
Ηµέρα των Ελληνικών Γραµµάτων. Οι µαθητές της
Έκτης τάξης: ∆ηµήτρης Φράγκος, Γεωργία Καλαϊτζίδη
και Πηνελόπη Γουµενίδη µας µίλησαν για τους Τρεις
Ιεράρχες και το έργο τους. Η παρουσίαση ήταν πάρα
πολύ ωραία . ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ !! Την ίδια µέρα και
αµέσως µετά τη Θεία Λειτουργία γονείς, µαθητές,
συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν µαζί την ώρα του καφέ
στην αίθουσα του OAKS. Εκεί ο Πατέρας-Παναγιώτης
µαζί µε τον Πατέρα-Σύλβιου έκοψαν την παραδοσιακή
Βασιλόπιτα για το Ελληνικό Σχολείο. Η τυχερή ήταν η
δασκάλα µας κα ∆. Αρµενάκη ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Θα ήθελa επίσης να.αναφέρω ότι η δασκάλα µας κα
Ηλέκτρα Αναγνωστοπούλου δυστυχώς µετακόµισε
στην Αριζόνα. Μετά από δύο χρόνια καλής
συνεργασίας και µεγάλης προσφοράς στους µαθητές
της και στο σχολείο µας την αποχαιρετούµε και της
ευχόµαστε ότι καλύτερο. Θα µας λείψει πολύ... .....

We are already on the second month of the year!
We successfully hosted at the school the Parents
Teachers conferences, OPEN HOUSE and also the
students got their report cards.
Special thanks to the parents, students and teachers
for their cooperation.
On Sunday January 29th. we celebrated the Greek
Letters Day. The Sixth Grade students, Dimitris
Frangos, Georgia Kalaitzidis and Pinelopi
Goumenidis, gave a beautiful presentation about
the Three Hierarchs, the saints of our church and
protectors of the Greek language. Congratulations
to all of you! On that day, parents and students of
our school along with their friends and family
attended the coffee hour at the OAKS. Father Peter
and Father Sylviu cut the Vasilopita for the Greek
School. The lucky coin of the Vasilopita went to
one of our teacher, Mrs.Armenaki. Χρόνια Πολλά
και του Χρόνου.
Finally, I would like to mention that one of our
teachers, Mrs Electra Anangnostopoulou, has
moved to Arizona. For the last two year we had an
excellent cooperation with her and we would like
to thank her for her work and support at our
school. We say Goodbye to Electra and we wish
her the best. Electra, good luck to you and your
family. We will all miss you…

Eύχοµαι σ’ όλους σας ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ και Happy
Valentine’s Day.

I wish to you All A Good Month and Happy
Valentine’s day.
Μαθητές – Γονείς και ∆άσκαλοι
Καλωσορίζουµε στο Σχολείο µας τον
καινούριο δάσκαλο Θεόφιλο

Παρακαλούµε επιστρέψτε τους

NO SCHOOL for «ATHENA»
Program
On February 20
President’s Day

ελέγχους.
Please rerun your report
cards.

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!

FILL THE BAG AND FEEL GOOD!

Στο σχολείο µας όπως γνωρίζετε υπάρχουν πάντοτε
Donate supplies to our school. Every month we will
ανάγκες... Κάθε µήνα µέσω του Newsletter θα
announce our wish list, that is items that we need at
ανακοινώνουµε τι µπορείτε να µας προσφέρετε.
school. This month we need:
Γι αυτό το µήνα χρειαζόµαστε:
• a digital camera ( if anybody has a camera that
• Ηλεκτρονική κάµερα (εάν έχετε κάποια
wishes to donate or would like to contribute
κάµερα που δεν χρειάζεστε δωρίστε την στο
money towards this purchase, it would be
σχολείο).
greatly appreciated).
• CD player
• We desparatly need a CD player
• Χαρτί και µελάνι για τον εκτυπωτή.
• Paper and ink our always in our wish list.
• ∆ωρίστε CDs που δεν χρειάζεστε στο σχολείο.
• Donate to the school CDs.

Mark your calendars
March 26
On March 26 we will celebrate the Greek Independence Day. A flyer will be distributed
with all the information and the reservation form for the luncheon that will follow.

April 1
April 1 Parade in San Francisco for the Greek Day Of Independence. The school will
offer free transportation to the civic center. Please contact Theodora Kounalakis at (650)
594-9585, for reservations.

26 Μαρτίου
Εορτασµός της Επετείου από το Ελληνικό Σχολείο!!!.
Θα µοιραστεί φυλλάδιο ενηµερωτικό φυλλάδιο για τη κράτηση σας στο «Luncheon» που
θα υπάρξει.

1 Απριλίου
Μεγάλη παρέλαση στον Αγιο Φραγκίσκο για τον εορτασµό της Επετείου!!!
Παρακαλούµε όλους και όλες, µικρούς και µεγάλους να συγκεντρωθούµε και να
παρελάσουµε όλοι µαζί! Στο σχολείο µας θα υπάρξει λεωφορείο για την µεταφορά.
∆ηλώστε συµµετοχή στην κ. Θεοδώρα Κουναλάκη και στο (650) 594-9585.
Μετά την παρέλαση θα πραγµατοποιηθεί πανηγυρική δεξίωση στο ∆ηµαρχείο του Αγίου
Φραγκίσκου παρουσία των αρχών και πολλών επισήµων.

Οι Αποκριές έρχονται!!!
Τις 3 Μαρτίου θα έχουµε το αποκριάτικο πάρτι µας. Περισσότερες πληροφορίες
έπονται....

ΝΕΑ ...
•

•

Οι εξετάσεις για το πιστοποιητικό
Ελληνοµάθειας θα πραγµατοποιηθούν
στις 16 και 17 Μαϊου. Οι εξετάσεις
διεξάγονται σε εξεταστικά κέντρα που
έχει δηµιουργήσει το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας µέσω του Υπουργείου
Παιδείας στο εξωτερικό. Τα επίπεδα στα
οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι
τέσσερα. Ενηµερωτικά σας λέµε πως το
2ο Επίπεδο αντιστοιχεί στο LOWER, το
3ο στο TOEFL και το 4ο στο
PROFICIENCY. Τα παιδιά πρέπει να
συµπληρώσουν το 12ο έτος της ηλικίας
τους για να δώσουν τις εξετάσεις.
∆ηµιουργήθηκε νέα τάξη για παιδιά του
Γυµνασίου και Λυκείου ηλικίας 8-15.
Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε µε την κ. Κουναλάκη.

MORE NEWS…
•

The examination for the certificate of the
attainment in greek will take place on May 16
& May 17 The Centre for the Greek Language
has been assigned the overall responsibility for
the examination procedure through which the
certificate is awarded.
The exams take place in examination centres
established abroad. Candidates are tested on
four levels of linguistic proficiency.
2nd level is equal to LOWER, 3rd to TOEFL
nad 4th to PROFICIENCY. Children must be
12 years old to take the exam.
New Class for Mddle Schoolers-High
Schoolers (8-15 yrs). Condact Mrs Kounalakis
for more details.
You can visit also the web site:
www.greeklanguage.gr

