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Ανοίξαν τα σχολεία…
Ένα θερµό Καλωσόρισµα σ’ όλες τις οικογένειες καινούριες και παλιές.
Ενθουσιασµένοι υποδεχόµαστε νέους και παλιούς µαθητές και στα τρία µας προγράµµατα,
ΑΘΗΝΑ, ΦΟΙΒΟ & ΚΟΡΑΗ και τους ευχόµαστε να έχουν µια δηµιουργική χρονιά!!!

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ και

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σ΄όλους!

It is back-to-school time! We’d like to extend a warm welcome to our new and
returning Greek School families. We are delighted to welcome our new & old students
back on Athena, Phevos and Koraes Programs for the start of a new and exciting
school-year.

Wishing a GOOD START!

Κοντά στα παιδιά…

Με αφοσίωση στο έργο µας και
στην επιτυχία των µαθητών µας!

Do not hesitate to contact us should you have any question.
Be assured of our commitment to our students’

Registration forms are available in our web site!

Ηµερολογιακά Νέα / Mark your Calendar
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
- Πέµπτη 9 Σεπτεµβρίου :
Αξιολόγηση νέων µαθητών
- Σάββατο 11 Σεπτεµβρίου :
Διδασκαλική Ενηµέρωση
- Τετάρτη 15 Σεπτεµβρίου :
ΑΓΙΑΣΜΟΣ / Έναρξη µαθηµάτων για το
πρόγραµµα «ΦΟΙΒΟΣ»
- Πέµπτη 16 Σεπτεµβρίου :
ΑΓΙΑΣΜΟΣ / Έναρξη µαθηµάτων για το
πρόγραµµα «ΚΟΡΑΗΣ»
- Δευτέρα 20 Σεπτεµβρίου :
ΑΓΙΑΣΜΟΣ / Έναρξη µαθηµάτων για το
πρόγραµµα «ΑΘΗΝΑ»

SEPTEMBER
- Thursday September 9th :
Evaluation of new students
- Saturday September 11th :
Teachers Workshop
- Wednesday September 15th :
AGIASMOS/1st DAY
for «FHEVOS» Program
- Thursday September 16th :
AGIASMOS/1st DAY for
«KORAES» Program
- Monday September 20th :
AGIASMOS/1st DAY for
«ATHENA» Program

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
- 24 Οκτωβρίου :
Yποστηρίξτε το Ελληνικό σχολείο αγοράζοντας
ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ αµέσως µετά Θεία Λειτουργία.
- 26, 27, 29 Οκτωβρίου :
Μαραθώνιος

Εορτολόγιο

OCTOBER
- October 24th:
Support the Greek School.
Come and buy SOUVLAKIA after Liturgy
- October 26th, 27th , 29th :
Marathon Day

- 28 Οκτωβρίου :
Κλειστό το Σχολείο - Διδασκαλική Ενηµέρωση

- October 28th :
No School - Teachers In Service

- 31 Οκτωβρίου :
Τελευταία Ηµέρα για τις Εγγραφές

- October 31th :
Last Day of Enrollment

15 Οκτωβρίου : Ξεκινά η τάξη Προετοιµασίας
για τις Εξετάσεις του Πιστοποιητικού της
Ελληνοµάθειας.
October 15th : Class of Preparation for the
Greek Language Certificate Examination
starts.
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Σαν σήµερα - 2500 χρόνια πριν

Φέτος τιµούµε τα 2500 χρόνια της µάχης που καθόρισε την µοίρα του κόσµου.
Αλλά και του µαραθωνίου δρόµου, µε αρχή το θρυλικό εκείνο δροµέα που
ξεψύχησε µε το «νενικήκαµεν!»
Στις 31 Οκτωβρίου φέτος, ο κλασσικός µαραθώνιος δρόµος
θα είναι µια σπουδαία τελετή τιµής από ολόκληρη την ανθρωπότητα
σ’ εκείνους που µε το αίµά τους θεµελίωσαν
τον παγκόσµιο πολιτισµό.

Θα τρέξουµε όλοι µαζί… να ξαναζήσουµε την ιστορία!
Το µήνυµα του Μαραθώνα είναι δυνατό.
Ο απόηχος της µάχης 2500 χρόνια µετά
γίνεται επίκαιρος και οδηγεί τα βήµατά µας.
Σεβόµαστε το παρελθόν,
ζούµε στο παρόν και
οραµατιζόµαστε το µέλλον!

26, 27, 29 Οκτωβρίου : Μαραθώνιος στο Ελληνικό Σχολείο
26, 27, 29 October : Marathon Day at the Greek School

Fundraising Activity

Souvlaki Day Takeout!

Υποστηρίξτε το Σχολείο µας!
Support our School!

Ελάτε, αγοράστε και απολαύστε
τα νοστιµότατα σουβλάκια µας!!!
Come and buy our
delicious Souvlakia!!!

Κυριακή 24 Οκτωβρίου
Sunday October 24

th

after the Liturgy!

H γωνιά των παιδιών

As a school we strive not only for excellence in education, but also for a self-disciplined child who
respects his/her parents, teachers and their fellow classmates. We cannot do this alone. We need
parental support. With this in mind, the following is a short list of important safety rules.

Drop-Off
 Be punctual
o ALL classes start at 4:30 PM
§ Note: Younger children may take some time to say goodbye and to get
comfortable in their new environment. Arrive early if necessary in order to start
class on time
 Please remain with your children until the teacher or a school staff member has arrived
 Keep the gate of the courtyard closed at all times.
 PreK1, PreK2 and Kindergarten must be signed in AND out by the parents/caregiver.
o NO EXCEPTIONS!

Expected Behaviors
 Follow the teacher’s instructions
 Physical Contact
o No rough-housing, fighting, pushing, yelling, kicking or “horse-play”
 Respect for property
 Greek School Grounds
o Students must not leave the designated areas of the school at any time without the
teacher’s permission
 Use of appropriate language

Pick-Up
 Be punctual
o ALL classes end at 6:30 PM
 PreK1, PreK2 and Kindergarten
o Children are to be picked up from their classrooms. Children will NOT be allowed to exit
their classroom until a parent/caregiver has picked them up and signed them out.
Upon sign out caregiver assumes all responsibility.
st
 1 Grade and up will be allowed in the courtyard but not onto the lawn/parking lot/street
without the accompaniment of a parent/caregiver. Upon leaving the courtyard, the
parent/caregiver assumes all responsibility for the child.

Note: The Greek School teachers and staff are not liable for children after 6:35 PM without prior
arrangement.
In the case that a child cannot be picked up by the end of the class please let the school know by
calling in advance: 650-200-6930
Alternate: 650- 508-8164

