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     Ο Ιανούαριος κύλησε με πολύ ζωντάνια και ζήλο για μάθηση! Οι 

μαθητές του Νηπιαγωγείου του Προγράμματος ΚΟΡΑΗΣ είχαν το 1ο τους 
Party όπου διασκέδασαν και χόρεψαν στους ρυθμούς της disco! Μπράβο 
στις δασκάλες για την τόσο όμορφη πρωτοβουλία!  

Με αφορμή τη γιορτή των Τριών Ιεραχών οι μαθητές μας συζητώντας για το 
βίο και το έργο των Πατέρων της εκκλησίας μας συμμετείχαν στον ετήσιο 
διαγωνισμό της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού με τη σύνθεση 
τραγουδιού, ποιήματος καθώς και κατασκευή και ζωγραφιές. Μα κάνουν 
πάντα να νιώθουμε υπερηφάνεια για τις δημιουργίες τους και τους 
ευχόμαστε καλή επιτυχία. 

Φέτος το Σχολείο μας φιλοξενεί τη γιορτή της Μητρόπολης για τους Τρεις 
Ιεράρχες την Κυρικαή 10 Φεβρουαρίου αμέσως μετά τη λειτουργία στην 
αίθουσα “OAKS” . Εκεί θα γίνει και η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας 
με τους παρευρισκόμενους να απολαμβάνουν  πλούσιο πρωινό μπουφέ 
που οι κυρίες της Φιλοπτώχου θα ετοιμάσουν καθώς την ίδια μέρα θα 
έχουν το fundraising για τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. 

Στις 21 Ιανουάριου οι δάσκαλοι & δασκάλες είχαν τη 2η διδασκαλική τους 
συνάντηση όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν διάφορα εκπαιδευτικά 
θέματα.  
     Την  1 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η περίοδος των εγγραφών για τις 
Εξετάσεις της Ελληνομάθειας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν 
τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέχρι τις 24 Μαρτίου. Σε περίπτωση 
δυσκολιών μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. 

Στις 24 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο που διοργανώνεται από το Modern Greek Language Culture and 
Literature Program at Stanford University and the American Association of 
Teachers of Modern Greek (AATMG.org) όπου αρκετοί από τους 
δασκάλους μας θα λάβουν μέρος.  

   Εύχομαι σε όλες και όλους καλό Μήνα, με υγεία και χαρά να κυλήσει ο 
Φεβρυάριος και σας περιμένουμε στην κοπή της βασιλόπιτας και στον 
εορτασμό των Τριών Ιεραρχών!  

       Happy Valentine’s !       

Κατερίνα Παπαχρήστου-Χιώτη, Διεθύντρια 

 

Τα Νέα μας... 
 

Register for  
 

March 25th     
Celebration 

 
Sunday  

March 24, 2019 
 

CALENDAR 
 

Feb 1st- March 24th   
Registration for the 
Examination for the 

Greek Certificate 
started 

 
Feb 10th    

Greek Letters 
Celebration & 

Vasilopita cutting.  
Please join us! 

 
Feb 18th    

NO SCHOOL  
President’s Day 

 
    

 

 



 
 

 

 

 

        Στον 8ο  Διαγωνισμό Γραμμάτων & Τεχνών της Επιτροπής 
Παιδείας & Πολιτισμού της Μητρόπολης του Αγίου Φραγκίκσου το 
σχολείο μας με την ΣΤ’ τάξη και δασκάλα την κα Ήβη Μούσουρα έλαβε 
το 2ο βραβείο στη μουσική & το τραγούδι!  

    Μπράβο στα παιδιά και τη δασκάλα τους αλλά και σ’ ολους τους 
μαθητές μας που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό!  

Συγχαρητήρια  -  Congratulations!!! 
 

Save the Date! 
 

HCGS   
Summer Camp 

 
 
 
 
 
 
 
 

“To Aerostrato” 
 

June 17th – 21st 

 

 

Join us 
 for a week  
full of fun, 
memories 

and interactive 
games! 

 
 
 

Visit our new web site! 
www,belmontgreekschool.co

m 

Tel : 650-508-8164 
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A word from the director… 
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has been a very busy and exciting month for Greek 
School! KORAES Program Kindergarten students had a disco party! 
 
All students discussed the work of Three Hierachs, participated in the 
annual HECC contest with a song, poems and crafts.  
The celebration of the “Three Hierarchs” will take place at the Holy 
Cross Greek Church. Students will present the life and the boundless 
work of the Three Hierarchs the mellifluous luminaries of the Letters and 
Education. 
In the room “OAKS” we will celebrate the famous tradition of cutting the 
Vasilopita with the honor of having it cut by Father P. Salma. Everybody 
will enjoy a selection of sweets and cakes. I would like to thank everybody, 
teachers, parents and ladies of Philoptochos who participated in the food, 
and the organization of this small gathering. 
This year “Philoptochos” holds the annual Kids’n’Cancer Coffee Hour 
Reception.  
 
This past month we had the teacher’s in service meeting having an open 
discussion about school related topics and planning for the second 
trimester. 
 
February 1st marks the beginning of the registration for the Greek 
Language Certificate Exams. The students who are interested in taking 
the test are welcome to sign up via web site and send the forms before 
the 24th  of March. If you have any troubles sign up feel free to contact me. 
 
On February 24th our teachers will have the opportunity to attend the 
Seminar on Greek Language Education at Stanford University- a 
seminar Sponsored by the Modern Greek Language Culture and 
Literature Program at Stanford University and the American Association 
of Teachers of Modern Greek (AATMG.org). 
 
Wishing all a happy month of February and hope to see you 
on Sunday February 10th! 

Happy Valentine’s !       

 
What do you call a person who is afraid of Santa Claus? 
 
Claustrophobic! 

 
 

 


