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ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Τα νέα µας µοιράζονται στις
οικογένειες κάθε µήνα.
Our newsletter is distributed
to our families every month.

HAPPY SUMMER!

Έφθασε και πάλι το καλοκαίρι! Ένας ακόµη σχολικός χρόνος πέρασε κι άφησε πίσω του ωραίες αναµνήσεις
για τους µαθητές, τους δασκάλους, τους γονείς κι όλους τους φίλους του Ελληνικού µας Σχολείου.
Σκέπτοµαι πάντα πόση χαρά νιώθουν τα παιδιά τελειώνοντας και βλέπω στα προσωπάκια τους τα γεµάτα
ζωντάνια και φρεσκάδα, την επιθυµία να παρατήσουν τα βιβλία και ξέγνοιαστα πια ν’ αγκαλιάσουν το
παιχνίδι, τον πιο πιστό κι αγαπηµένο σύντροφο του καλοκαιριού...
Κάνοντας µια µικρή αναδροµή και φυλλοµετρώντας το άλµπουµ της µνήµης βλέπω ότι ήταν πράγµατι µια πολύ
προοδευτική κι ευχάριστη χρονιά. Τα παιδιά έµαθαν πολλά καινούρια πράγµατα, τραγούδησαν στις γιορτές
µας, έπαιξαν µε τους φίλους τους κι είναι έτοιµα για την επόµενη χρονιά...
Όλες οι τάξεις, σ’ όλα τα προγράµµατα, λειτούργησαν σωστά κι αυτό οφείλεται στην ευσυνειδησία, την
προσπάθεια, την αγάπη για το σχολείο και την άριστη συνεργασία όλων, µαθητών, συναδέλφων και γονέων.
‘Ενα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σ’ όλους. Σας εύχοµαι ξεκούραστες και χαρούµενες διακοπές και πάλι µαζί τον
Σεπτέµβρη!!!
Λυπάµαι που δεν θα είναι µαζί µας του χρόνου ο κος Κώστας Ελευθεριάδης. Τον αποχαιρετούµε και τον
ευχαριστούµε για όλη την βοήθεια που πρόσφερε στο πρόγραµµα ΦΟΙΒΟΣ (Τετάρτη) σαν δάσκαλος της
Πέµπτης Τάξης.
Επίσης ο κος Κώστας Καλαϊτζίδης, µετά από 6 χρόνια υπηρεσίας, ανεκτίµητης προσφοράς και
συµπαράστασης στο πρόγραµµά µας, φεύγει... Ο κος Κώστας έδωσε πολλά στο σχολείο σαν δάσκαλος στους
µαθητές του, σαν συνάδελφος και σαν γονέας. Πώς να σ’ ευχαριστήσουµε για όλα αυτά; ∆εν υπάρχει
τρόπος... Να ξέρεις µόνο και να θυµάσαι ότι θα είσαι πάντα στην καρδιά µας κι ότι θα µας λείψεις πολύ!
Κι έτσι από την ηµέρα του Αγιασµού φθάσαµε αισίως στην τελευταία µέρα του σχολείου που γιορτάστηκε µε
µεγάλη χαρά απ’ όλους µας κι ιδιαίτερα από τους µαθητές, που κρατώντας στο χέρι το ενδεικτικό έτρεχαν
σχεδιάζοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές και αποχαιρέτησαν τους φίλους τους για να ξαναβρεθούν και
πάλι σε µερικούς µήνες.
Εκτός βέβαια από τους µαθητές της Έκτης Τάξης, τους τελειόφοιτους.
Αυτοί φεύγουν! Αποχαιρετούν το σχολείο για πάντα και νιώθουν µια πιο µεγάλη χαρά! Νιώθουν µιαν
ικανοποίηση γιατί ανέβηκαν ακόµα ένα σκαλοπάτι κι έκαναν ένα παραπάνω βήµα στο δύσκολο δρόµο της
µάθησης και της γνώσης. Οι µαθητές Πηνελόπη Γουµενίδη, Γεωργία Καλαϊτζιδη, Λία Φαράντος και ∆ηµήτρης
Φράγκος είναι οι αποφοιτήσαντες. Είναι η τάξη του 2006!. Τους εύχοµαι, εγκάρδια, καλή πρόοδο.
Συγχαρητήρια και σ΄ανώτερα!
Κάθε χρόνο και κάτι καινούριο. Πολλά όνειρα, µελλοντικοί στόχοι και οραµατισµοί για τις χρονιές που θ’
ακολουθήσουν. Κυνηγήστε τα όνειρά σας και προσπαθήστε να κρατήσετε µέσα σας ό,τι καλύτερο σας δίδαξαν
οι δάσκαλοί σας και το Ελληνικό Σχολείο.

Καλό Καλοκαίρι!
Θεοδώρα Κουναλάκη

Tell your friends
and families
about our Greek
School!!!

Mark
•
•
•
•
•

• Enroll by July 1st.
• Mail your registration form to:
900 Alameda
Belmont, CA 94002

your calendar :
Sept. 8 Evaluation for new students only! (4:30-6:00)
Sept. 8 Registration for all programs
Sept. 11 2006 School starts for “ATHENA” program (Mon. & Tue)
Sept. 13 2006 School starts for “PHEVOS” program (Wed.)
Sept. 14 2006 School starts for “KORAES” program (Thur. & Fri.)

We would like to welcome to our world
the new member of the Daneilas Family,
Antoni! Congatulations!!!

Many thanks to :

Mrs. Niki Papadakis
for her donation (2 CD Players) to
our school.

Mr Antoni Proios for making
the CDs/gifts to our little ones at
“ATHENA” program.

News…News…News…
•
•

The students of the “ATHENA” program on May 15th visited the new
Public Library in Belmont. It was a fun afternoon for the children!
On June 11th families from the Greek School got together at HHI in San
Jose for a picnic. It was a really joyful day for everyone. Many thanks to
Taso Kostantin and Spiro Kabitsi for organizing that event and Marina
Moustaka for hosting.

Καλοκαιρινές φιλίες
Έχω φίλο µου τον ήλιο
κι ένα τζίτζικα τρελό.
Το τζιτζίκι σ’ έναν κλώνο
και τον ήλιο στο γιαλό.
Το τζιτζίκι µου παινεύει
την ξανθή καλοκαιριά
Κι ο κυρ ήλιος ζωγραφίζει
τη γαλάζια απλοχωριά.
Το τζιτζίκι µου µαθαίνει
ξένοιαστα να τραγουδώ
κι ο κυρ ήλιος σαν τον γλάρο
πά’ στο κύµα να πηδώ.
Το τζιτζίκι κι ο κυρ ήλιος,
σαν δάσκαλοι µου καλοί,
µ’ έχουν µάθει πως να κάνω
καλοκαίρι τη ζωή.

ΗΡΘΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ήρθε το καλοκαίρι
Κι όλοι µας µε χαρά,
Σαν τα µικρά πουλάκια
Ανοίγουµε φτερά.
Θα φύγουµε σε λίγο
Να βρούµε τη δροσιά,
Στο βουναλάκι πάνω,
Στην ακροθαλασσιά.
Να παίζουµε όλοι µέρα
Γεµάτοι ξενοιασιά
Στην αµµουδιά, στο κύµα,
Στης χλόης την απλωσιά.
ΧΑΡΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΡΟΚΟΣ

CLASS OF 2006!
This year’s graduates are:
Penny Goumenidis, Georgia
Kalaitzidis, Lia Farantos
and Dimitris Frangos.
All students received an
Award from AXEPA in
recognition for attending
Greek School. The
recipient of “Award of
Merit” by “AXEPA” and the
“Award of Excellence” by
“Greek Orthodox
Archdiocese” was Dimitris
Frangos. Congratulations to
all of you!

SPECIAL THANKS!
On June 7, 2006 was the “End of the School
Year” celebration. Students recited poems,
sang songs and received their certificates.
It was an afternoon full of fun and special
moments.
Many thanks to all our students, teachers,
parents and friends for coming.
Special thanks to:
• Honorable General Consul of Greece
Mrs. Stefanidou,
• Consul for Educational Affairs
Mr. Kasvikis
• The Reverend Peter G. Salmas
for their love, support and guidance.

