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Ευτυχισμένο
Χαρούμενο και
Δημιουργικό το 2019!

Holy Cross Greek School
A word from the Director…
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CALENDAR
Jan. 3rd
School resumes

Jan. 12th
PTO Board
Meeting

Jan. 21st
NO SCHOOL,
Martin Luther King Jr
Day
Teachers In service Day

Katerina Papachristou-Chiotis

Καλωσορίζοντας το 2019 θέλω να ευχηθώ σ όλες

τις οικογένειες
χρόνια πολλά και καλή χρονιά γεμάτη υγεία, ευτυχία, οικογενειακή και
κοινωνική ευημερία.
Μαζί με τις ευχές εκφράζω και τα θερμά μου συγχαρητήρια στα παιδιά
και τις δασκάλες για τις πολύ όμορφες παρουσιάσεις τους στα
χριστουγεννιάτικα προγράμματα που έγιναν λίγο πριν τις διακοπές των
Χριστουγέννων! Και του Χρόνου να΄μαστε καλά...
The end of the year marks the gathering of all families coming
together to celebrate our holiday programs. Students filled our hearts with
joy as they sang Christmas carols.
I personally congratulate all students and their teachers for the hard
work and effort, but also would like to extend my thanks to all families who
joined all our celebrations. We are very proud of our students.

Greek Letters Day Celebration of the Three Hierarchs
.
The Three Hierachs HECC celebration will take place

Jan. 30

Sunday February 10th

th

Three Hierarchs Day
(School in Session)

Feb. 10

immediately after the Liturgy in OAKS!
Please come and join us!
Ελάτε όλοι να γιορτάσουμε τη γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων
και να κόψουμε τη βασιλόπιτα την

Κυριακή στις 10 Φεβουαρίου
αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία στην αίθουσα OAKS!!

th

Vasilopita cutting &
Greek Letters Day

Greek Shows for Kids and Adults on Netflix

HECC celebration
for Three Hierarchs

www.belmontgreekschool..com

Tel : 650-508-8164

Netflix offers Greek speaking series and movies in Greek!








Below is a list with some series and movies in Greek:
Νinjago
Oι επικές περιπέτειες του Καπετάν Βρακά (Captain Underpants).
Κυνηγοί Τρολ (TrollHunters).
Αρχηγός από Κούνια (Boss Baby).
Skylanders
Ήρωες Νέας Γενιάς
3 από το Πουθενά
Kεκάκης και Ντίνο

