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ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΗΤΕΡΑ!!! – HAPPY MOTHER’S DAY
May is Field Trip Month
Athena program began the month of May,
“Protomayia” (on the first day) with their field
trip. Phevos will take their trip on May 9th and
Koraes, May 11th.
Ο Μάιος µας έφτασε !!!!
Εµπρός βήµα ταχύ, να τον προϋπαντήσοµε
παιδιά στην εξοχή...
Με τα λόγια αυτά του καλού µας ποιητή
Άγγελου Βλάχου, καλωσορίζοµε και εµείς
τον Μάιο και ευχόµαστε σε όλους σας
ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ και ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!
Ο Μάιος είναι ο µήνας της άνοιξης που
φέρνει τραγούδια και χαρές σ’ όλους. Είναι
ο τελευταίος σχολικός µήνας. Μη χάνουµε
λοιπόν καιρό! Μαθητές και δάσκαλοι
προετοιµαστείτε για το πρόγραµµα λήξης
των µαθηµάτων, κάντε εντατικές επαναλήψεις για τα τελικά διαγωνίσµατα καθώς
επίσης δώστε και την τελευταία µηνιαία
αναφορά στους γονείς.
Μη χάνουµε λοιπόν καιρό! Μας φθάνει ένα
τριαντάφυλλο κι ένα κλαδί χλωρό...
Καλό µήνα σ’ όλους!

The Athena group had the pleasure of exploring
the world around them and sharing pizza and
playtime at the newly remodeled, nearby Belmont
Public Library. They took a brisk walk on that
breezy day, holding the hand of their buddy.
They arrived at the park to the greetings of Kyria
Theodora and fresh hot pizza. After gathering at
the picnic tables to enjoy the sun, it was time to
play. Some kids were great on the monkey bars –
just like little monkeys. Some kids were clever at
making up games. Others were playful in the sand
and everyone liked the swings. All the students
enjoyed the special playtime with their
classmates. We returned to the school just in time
for pick up and likely a quiet ride home.

By Thalia Angelidis-Hohenthal

Ε
Ευχαριστούµε τους : Σπύρο Καµπίτση και Αντώνη Τσαγκαρόπουλο για την αγορά και µεταφορά
από Ελλάδα βιβλίων για το Ελληνικό Σχολείο.
Thank you to : Spiro Kabitsi and Antoni Tsangaropoulo for buying and bringing books from Greece.

Οι ΕΓΓΡΑΦΕΣ για τη νέα σχολική θα αρχίσουν από τις 21 Μαΐου.
Πληροφορίες κ. Θεοδώρα Κουναλάκη

(650) 594-9585

Enrollment for the 2006-2007 school year will begin on May 21, 2007.
Registration forms can be found in the office.
You can return your registration form in person, or by surface mail.
For information call Mrs Theodora Kounalaki.

Ευχόµαστε «ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ» στους υποψηφίους για το Πιστοποιητικό
Ελληνοµάθειας.
Good Luck to the students taking the examinations for Greek Certificate.

Τα µαθήµατα
τελειώνουν :
• Τρίτη 5 Ιουνίου για το
πρόγραµµα «ΑΘΗΝΑ»
• Τετάρτη 6 Ιουνίου για
το πρόγραµµα
«ΦΟΙΒΟΣ»
• Πέµπτη
7 Ιουνίου για
sd
το πρόγραµµα
« ΚΟΡΑΗΣ»
Παρασκευή 8 Ιουνίου
Γιορτή Λήξης για όλα τα
προγράµµατα.

Last day for the school :
• Tuesday, June 5 for
“ATHENA”
• Wednesday, June 6
for “PHEVOS” program
• Thursday, June 7 for
“KORAES”

Friday, June 8
Graduation Day

Οι µαθητές της Γ’ Τάξης του προγράµµατος «ΚΟΡΑΗΣ» έγραψαν για τη
«ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ»

Οι µαθητές της Β’ Τάξης του προγράµµατος «ΚΟΡΑΗΣ» έγραψαν
για τη «ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ»

