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Ανοίγοςν ηα ζσολεία…
…. θαη ακμίγεη ηαοηόπνμκα κέα ζειίδα ηόζμ γηα ημ εθπαηδεοηηθό μαξ
πνμζςπηθό όζμ θαη γηα όια ηα παηδηά πμο εημημάδμκηαη γηα ηε κέα ημοξ
ζπμιηθή πνμκηά!
Ε δηεύζοκζε θαη ημ εθπαηδεοηηθό πνμζςπηθό ημο ζπμιείμο μαξ
θαιςζμνίδεη όιμοξ ημοξ μαζεηέξ θαη ημοξ εύπεηαη ε δηαδηθαζία
έκηαλεξ ή επακέκηαλεξ ζημ ζπμιηθό πενηβάιιμκ κα είκαη μμαιή θαη
εοπάνηζηε.
Σμ Γιιεκηθό πμιείμ πνμζδμθεί ημ θαιύηενμ γηα όιμοξ ημοξ μαζεηέξ.
Ε παηδεία είκαη ε θηκεηήνημξ δύκαμε ζημ δνόμμ πνμξ ηεκ πνόμδμ.
Γηα κα πεηύπμομε ημοξ ζηόπμοξ μαξ είκαη απαναίηεηε θαη ε δηθή ζαξ
ζηήνηλε θαη ζοκενγαζία. Μαδί αξ ημοξ ελεγήζμομε όηη ε εθμάζεζε ηεξ
ειιεκηθήξ γιώζζαξ ζα ημοξ ακμίλεη κέμοξ μνίδμκηεξ θαη όηη είκαη έκα
από ηα πημ ζεμακηηθά εθόδηα ζηεκ μεηέπεηηα εθπαηδεοηηθή ελέιηλε θαη
πμνεία ημοξ. Ε πιμύζηα θιενμκμμηά μαξ ζα ημοξ εμπκεύζεη ζημ ηαλίδη
ηεξ γκώζεξ.
Σμ ηαλίδη μαξ γηα ηε Νέα πμιηθή Υνμκηά 2011-12 λεθίκεζε με ημκ
Αγηαζμό θαη ηηξ εοιμγίεξ Σμο εβαζμηόηαημο Μεηνμπμιίηε Γεναζίμμο
θαη ηςκ Αηδ. ηενέςκ μαξ Πακαγηώηε άιμα, Πακαγηώηε ςηήνα θαη με
μδεγμύξ ημοξ έμπεηνμοξ θαη ηαιακημύπμοξ εθπαηδεοηηθμύξ μαξ παιημύξ
θαη θαηκμύνγημοξ. Καιςζμνίδμομε ζηεκ μμάδα μαξ ημοξ/ηηξ θa Κία
Ακδνεάδε, θ. Λεςκίδα Γαιάκε, θα Γεςνγία Καιαθάηε, θα Γιέκε
Κςζημπμύιμο, θα Νάκηηα Μηπειηδάθε, θα Ενώ Σζηνίγμο, θαη θα
Ειέθηνα Schmidt θαη εοπόμαζηε ακ θαη ε θεηηκή πενίμδμξ ανπίδεη εκ
μέζς μηαξ πνςηόγκςνεξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ με κέεξ πνμθιήζεηξ θαη
αγςκίεξ κα είκαη γεμάηε ογεία θαη πνόμδμ.
Καλή Χπονιά!

http://belmontgreekschool.com
The new school year has begun....
…. And at the same time a new page is being written for the Greek
school teachers and all the students who are getting ready for the
new school year!
The teachers and school administration welcome all students and
hope that their inscription or re-inscription along with their
integration into our school community has been smooth and
pleasant.
The Greek School wants the best for every student. Education is
the wheel of development. In order to succeed our goal we need
your full support and cooperation. Let us explain them together
that learning the Greek language will open up new horizons and will
be a major asset for their educational future. Our rich cultural
heritage will inspire them on this journey of knowledge.
Our learning journey for the school year 2011-12 begun with the
blessings of His Eminence Metropolitan Gerasimos and the Rev. Fr
Peter Salma and Fr Panagiotis Sotiras and guides our experienced
and talented teaching staff.
We welcome to our team Mrs Kia Andreadis, Mr Leonidas Galanis,
Mrs Georgia Kalafati, Mrs Eleni Kostopoulou, Mrs Nadia Michelidaki,
Mrs Iro Tsirigou and Mrs Elektra Schmidt. Finally, even though this
year begins in the middle of a major financial crisis we wish it will
be full of personal development for every one of you.

Have a great academic year!

Ημερολογιακά Νέα / Mark your Calendar
ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

SEPTEMBER

- Παρασκευή 9 επτεμβπίος :
Αξιολόγηζη νέων μαθηηών
- άββατο 10 επτεμβπίος :
Γιδαζκαλική Δνημέπωζη
- Γεςτέπα 12 επτεμβπίος :
ΑΓΙΑΜΟ / Έναπξη μαθημάηων για ηο ππόγπαμμα «ΑΘΗΝΑ»
- Πέμπτη 15 επτεμβπίος :
ΑΓΙΑΜΟ / Έναπξη μαθημάηων για ηο ππόγπαμμα «ΚΟΡΑΗ»
- Σετάπτη 21 επτεμβπίος :
ΑΓΙΑΜΟ / Έναπξη μαθημάηων για ηο ππόγπαμμα «ΦΟΙΒΟ»

- Friday September 9th :
Evaluation of new students
- Saturday September 10th :
Teachers Workshop
- Monday September 15th:
AGIASMOS/1st DAY for «FHEVOS» Program
- Thursday September 15th:
AGIASMOS/1st DAY for «KORAES» Program
- Wednesday September 21st:
AGIASMOS/1st DAY for «ATHENA» Program

ΟΚΣΩΒΡΙΟ

OCTOBER

- Γεςτέπα 3 Οκτωβπίος :
Έναπξη μαθημάηων για ηο ππόγπαμμα ενηλίκων
- Γεςτέπα 10 Οκτωβπίος :
Κλειζηό ηο σολείο
- Παρασκευή 21 Οκτωβπίος :
Ξεκινά η ηάξη Πποεηοιμαζίαρ για ηιρ Δξεηάζειρ ηος Πιζηοποιηηικού ηηρ
Δλληνομάθειαρ
- Παρασκευή 28 Οκτωβπίος :
Κλειζηό ηο σολείο - Γιδαζκαλική Δνημέπωζη
- 31 Οκτωβπίος :
Σελεςηαία Ημέπα για ηιρ Δγγπαθέρ

- Monday October 3rd :
1st DAY for Adults Program
- Monday October 10th :
No School
- Friday October 21th :
Class of Preparation for the Greek Language Certificate Examination
starts
- Friday October 28th :
No School - Teachers In Service
- October 31th :
Last Day of Enrollment

Εορτολόγιο
3 Οκτωβπίος : ΓΙΟΝΤΗ & ΓΙΟΝΤΙΑ
18 Οκτωβπίος : ΛΟΤΚΑ & ΛΟΤΚΙΑ
20 Οκτωβπίος : ΑΡΣΔΜΗ
26 Οκτωβπίος : ΓΗΜΗΣΡΗ & ΓΗΜΗΣΡΑ
29 Οκτωβπίος : ΜΔΛΙΝΑ

Fundraising Activity

Souvlaki Day Takeout!

Τποστηπίξτε
το σολείο μαρ!

Κςπιακή, 30 Οκτωβπίος 2011

Δλάτε, αγοπάστε και απολαύστε
τα νοστιμότατα σοςβλάκια μαρ!!!

Όλα ηα έζοδα θα διαηεθούν για ηην ςποζηήπιξη ηηρ
λειηοςπγίαρ ηος ζσολείος.

News Library
Όπςξ πμιιμί από εζάξ πιενμθμνεζήθαηε, ε θεηηκή πνμκηά
λεθίκεζε πςνίξ βηβιία γηα πμιιμύξ από ημοξ μαζεηέξ ημο
ζπμιείμο μαξ.
Γίκαη εμθακέξ όηη μη αιιαγέξ πμο ιαμβάκμοκ πώνα ζηεκ Γιιάδα
επενεάδμοκ όιμοξ μαξ.
Σμ ζπμιείμ μαξ πνμπώνεζε ζηεκ δηακμμή όζςκ βηβιίςκ ήηακ
δηαζέζημα, εκώ ζε πενηπηώζεηξ πμο δεκ οπήνπακ έγηκε μία θμηκή
πνμζπάζεηα από ημοξ γμκείξ θαη ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ κα
θαιοθζμύκ μη μαζεηέξ με θςημηοπίεξ.
Σμ Τπμονγείμ Παηδείαξ, Δηα βίμο Μάζεζεξ θαη Θνεζθεομάηςκ
ακάνηεζε ζηεκ ηζημζειίδα ημύ «Φεθηαθμύ πμιείμο», ηα ζπμιηθά
εγπεηνίδηα όιςκ ηςκ ηάλεςκ ζε Δεμμηηθό, Γομκάζημ, Γεκηθό
Λύθεημ, ΓΠΑ.Λ. θαη ΓΠΑ..
Ε ηζημζειίδα πμο μπμνεί μ θάζε εκδηαθενόμεκμξ κα ακαδεηήζεη
ηα ζπμιηθά βηβιία είκαη ε ελήξ:
http://digitalschool-4.minedu.gov.gr.

As many of you know this year began without books for many
students of our school.
It is evident that the changes taking place in Greece affect
us all.
Our school distributed the available books, while in cases of
limited availability students where provided with photocopies
through a joint effort of parents and teachers.
The Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious
Affairs posted on its website "Digital School", textbooks for
all classes of Elementary, Secondary and High School.
The website is as follows:
http://digitalschool-4.minedu.gov.gr.

PTO Board
Join the PTO board and be a part in our school success!
We are in need of Greek School parents who would like to show their support to the school by becoming PTO board members.

-

The PTO board members are actively involved in:
Maintaining communication between PTO board, parents and teachers

-

School event planning

- Promoting awareness about the school
- Assisting in locating teaching staff
-

Fund raising for supplemental educational materials

-

Publishing the monthly newsletter

-

- Awarding scholarships
- Recording school events

Maintaining the school website

PTO board members meet once every two months, on a Saturday morning (ONLY 5 meetings per year).
If you would like to join the PTO board please contact Theodora Kounalakis:
e-mail: tkounalakis@yahoo.com
Tel: 650-594-9585
Greek School PTO Board Elections
Saturday, November 12, 2011
10:00 am – 11:00am

Get involved and make a difference!

Μαγειρέματα…

Γιουβαρλάκια

Πνμεημημαζία: 25 ιεπηά| Μαγείνεμα: 50 ιεπηά|
ύκμιμ: 1 ώνα θαη 15 ιεπηά
οκηαγή γηα: 4 μενίδεξ
Τιηθά:
Κημά μμζπανίζημ: 500 γν.
Ρύδη θανμιίκα: 1/3 θμύπαξ
Φηιμθμμμέκμ μασκηακό: 4 θμοηαιηέξ ζμύπαξ
Φηιμθμμμέκμ άκεζμ: 2 θμοηαιηέξ (πνμαηνεηηθά)
Φηιμθμμμέκμ λενό θνεμμύδη: 1 μηθνό
Γιαηόιαδμ: 1/2 θμύπα
Αιάηη, πηπένη: όζμ ζαξ ανέζεη
Αιεύνη: ιίγμ γηα ημ αιεύνςμα
Κμνκ θιάμον: 3 θμοηαιηέξ
Αογό: 1 μεγάιμ
Υομόξ ιεμμκημύ: Από 1 μεγάιμ ιεμόκη
Οδεγίεξ:
1. Φηιμθόβεηε πμιύ θαιά ημ θνεμμύδη θαη ημ πνμζζέηεηε ζημκ θημά,
μαδί με ημ νύδη, ημκ μασκηακό, ημκ άκεζμ, 2 θμοηαιηέξ ειαηόιαδμ, αιάηη
θαη πηπένη. Δομώκεηε θαιά ημ μίγμα θαη πιάζεηε ζηνμγγοιά
γημοβανιάθηα.
2. Βάδεηε ζε θαηζανόια κενό κα βνάζεη (1,5 – 2 ιίηνα). Αιεονώκεηε ηα
γημοβανιάθηα θαη αθμύ ημ κενό βνάζεη ηα νίπκεηε μέζα (ακ ηα βάιεηε
πνηκ βνάζεη μπμνεί μ θημάξ κα ζθμνπίζεη θαη ηα γημοβανιάθηα κα
δηαιοζμύκ). Πνμζζέηεηε αιαημπίπενμ θαη ζηγμβνάδεηε γηα 40 ιεπηά
πενίπμο.

3. Ληώκεηε ημ θμνκθιάμον ζε ιίγμ θνύμ κενό θαη ημ πνμζζέηεηε ζημ
θαγεηό. Πνμζζέηεηε επίζεξ θαη ημ ειαηόιαδμ θαη αθήκεηε κα βνάζεη
γηα άιια 5 ιεπηά.
4. Απμζύνεηε από ηε θςηηά θαη εημημάδεηε ημ αογμιέμμκμ. Υηοπάηε ημ
αογό θαη ζηγά – ζηγά πνμζζέηεηε ημ πομό ιεμμκημύ. Με θμοηάια νίπκεηε
ζημ αογό ιίγμ – ιίγμ από ημ δςμό ημο θαγεημύ, μέπνη κα απμθηήζεη
ανθεηά ορειή ζενμμθναζία. Σόηε ημ νίπκεηε όιμ ζηεκ θαηζανόια θαη
ηεκ ακαθηκείηε δοκαηά κα πάεη πακημύ. ενβίνεηαη δεζηό.

