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Special event in our
Community’s life:

Sunday, December 10th
5:00 p.m. at the Oaks
The annual
Community
Christmas Program
Come and join us
by singing Christmas
songs and fill your
hearts with the
holiday spirit.
We hope to see you
all there!

Important
Announcement
Εξετάσεις
Ελληνομάθειας
Με μεγάλη μας χαρά
ανακοινώνουμε πως μετά τις
γιορτές ξεκινάει το τμήμα
προετοιμασίας για τις
Εξετάσεις του Πιστοποιητικού
Ελληνομάθειας, επίπεδο Β1.
Τα μαθήματα για το Β1
επίπεδο θα γίνονται

Παρασκευές 5:45 - 7:15
1o μάθημα : Παρασκευή
12 Ιανουαρίου 2018

Holy Cross Greek School
A word from the Director…
Katerina Papachristou-Chiotis
Ο τελευταίος

μήνας του χρόνου

περνάει το κατώφλι και η περίοδος
των εορτών ξεκινάει. Με εορταστικό
πνεύμα και το 2017 να μας αποχαιρετά θέλω μέσα από την καρδιά μου
να ευχαριστήσω όλους δασκάλους,
γονείς, παιδιά και φίλους & εθελοντές
του Ελληνικού Σχολείου για την αμέριστη υποστήριξη, συνεργασία και
αγάπη προς το Σχολείο και το έργο
που επιτελεί.
Ιδιαιτέρως εκφράζω θερμές ευχαριστίες προς γονείς, φίλους και εθελοντές που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί με επιτυχία το Souvlaki
Fundraising. Με ιδαίτερη φροντίδα
επιμελήθηκαν και τους είμαστε
ευγνώμονες.
Το μήνα αυτό έχουμε τις συναντήσεις γονέων και δασκάλων καθώς και
τις γιορτές των Χριστουγέννων ανά
πρόγραμμα. Μαθητές, εκπαιδευτικό
και διοικητικό προσωπικό σας περιμένουμε στις γιορτές των 3 προγραμμάτων για να ευχηθούμε Καλές Γιορτές.

Καλά Χριστούγεννα
με Υγεία-Αγάπη
& Ειρήνη για όλο τον κόσμο!

The

last month of the
year is a time to remember all
the good memories of the
year but also to welcome a
new beginning. With the
holiday spirit, I would like to
thank from the bottom of my
heart all the parents,
teachers, students and friends
from our Greek School
Community for their
collaboration, support and
love.
For most I would like to
also thank the volunteers,
parents, students and
participants of the Souvlaki
Fundraiser. It was a great
success!
This month we have the
parent teacher meetings and
also the Christmas Show from
all our three programs and
the Holy Cross Christmas
Community Program. We
can’t wait to see you all
there!

Christmas is sharing,
celebrating, giving,
caring, love, believing.
Have a wonderful holiday!

"Giving Thanks" by Rika Tsitsinia
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School Administrator and Director of Development

At this heart-warming

Calendar
December 15
KORAES Christmas
Program at 6:00 PM
December 19
ATHENA Christmas
Program at 6:00 PM
December 20
PHEVOS Christmas
Program at 6:00 PM
December 21
Christmas Break
January 4
School Resumes

holiday of Thanksgiving, we all
take the time to reflect and
express our love and
appreciation for all the
blessings in our lives. I hope
Greek school has made your list.
I know that you all value and
appreciate all that the Greek
school and our community
offers to your children both for
their education as well as their
development. I have heard from
many of you that the kids,
certainly once they are middle
schoolers, feel proud of their
culture and heritage and how
they boast to their friends that
they speak Greek. I also know

With my best wishes for
a Wonderful Holiday Season
to you and yours!!

Τμήμα Ελληνομάθειας
προβλήματα καθημερινότητας,
κ.ά.)

Ποιο είναι το επίπεδο του
τμήματος;
Το τμήμα αυτό στοχεύει στην
προετοιμασία των μαθητών για
τις εξετάσεις του Β1 επιπέδου
του Κοινού Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ ) για
τις γλώσσες. Oι μαθητές θα
μάθουν:


.

that we - as parents – feel proud
when we see them sharing who
they are with their friends and
teachers at their American school.
If Greek school has made a
difference in your life or your
children's lives and if you value its
contributions to your kid's
education - or yours - please let us
know and show us your support!
You can offer your time, talents,
and monetary contributions. It is,
after all, taking care of those
things we love that is important,
because if we don't, who will?

να κατανοούν σημαντικά
σημεία θεμάτων οικείων
σχετικά με (ανθρώπινες
σχέσεις, οικογένεια, χώρα
προέλευσης, συνήθειες,



να επικοινωνούν σε απλές
επικοινωνιακές περιστάσεις οι
οποίες προκύπτουν αν κάποιος
ταξιδέψει σε μέρη όπου μιλιέται
η ελληνική γλώσσα



να παράγουν απλά κείμενα
πάνω σε οικεία θέματα και
θέματα προσωπικού
ενδιαφέροντος



να περιγράφουν εμπειρίες,
γεγονότα, όνειρα, προσδοκίες
και να εκφράζουν απόψεις και
προτιμήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας :
www,belmontgreekschool.com
T: 650-508-8164

Κατερίνα Παπαχρήστου-Χιώτη,
chiotiskaterina@gmail.com
(650) 868-0728
Ρίκα Τσιτσίνια,
tsitsinia@gmail.com

(650) 210-6348

