
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ 
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» και  

ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY 

 

 

Πασχαλινές ευχές 

 

 

Αργίες Πάσχα   

Για την καλύτερη οργάνωση  και λειτουργία του σχολείου καθώς και των δικών  

σας δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων σας πληροφορούμε ότι κατά την διάρκεια των εορτών του 

Πάσχα το Νηπιαγωγείο και ο Βρεφοκομικό σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραμείνουν 

κλειστά τις παρακάτω ημέρες: 

 

 9 Απριλίου  (Μεγάλη Πέμπτη – Σταύρωση του Χριστού) 

 10 Απριλίου  (Μεγάλη Παρασκευή – Επιτάφιος) 

 13 Απριλίου  (Δευτέρα Δικαινησίμου) 

 14 Απριλίου  ( Τρίτη Δικαινησίμου) 

Το σχολείο επαναλειτουργεί κανονικά  την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 

 

Τα παιδιά, το προσωπικό και 

η διεύθυνση του 

Νηπιαγωγείου και του 

Βρεφοκομικού σταθμού, 

Πανεπιστημίου Κύπρου σας 

εύχονται ολόψυχα «Καλό Πάσχα» και «Καλή 

Ανάσταση»! 



4η Τακτική Συνάντηση Γονέων και Νηπιαγωγών  

Σας πληροφορήσουμε σχετικά με την τέταρτη τακτική συνάντηση γονέων και νηπιαγωγών η οποία έχει 

προγραμματιστεί για την Δευτέρα 20 Απριλίου 2015. Στις συγκεκριμένες συναντήσεις  θα έχετε την ευκαιρία να 

μιλήσετε με τις νηπιαγωγούς  για οτιδήποτε σας προβληματίζει ή σας απασχολεί σχετικά με το παιδί σας.  

Για τον λόγο αυτό παρακαλώ όσοι από εσάς επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην συνάντηση, να συμπληρώσετε την 

επισυναπτόμενη  δήλωση έτσι ώστε να σας δοθεί συγκεκριμένη ώρα συνάντησης  με τις νηπιαγωγούς.  

Παρακαλούνται όλοι οι γονείς που επιθυμούν να παρευρεθούν στην συνάντηση να συμπληρώσουν την δήλωση 

συμμετοχής που επισυνάπτεται, και να την αποστείλουν στο σχολείο το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 16 Απριλίου 

2015 για την καλύτερη οργάνωση του προγράμματος  των συναντήσεων. Γονείς που δεν θα δηλώσουν συμμετοχή 

στο πρόγραμμα  δεν θα προστεθούν στο πρόγραμμα συναντήσεων  Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μετά 

τις 16.30 μμ. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δήλωση συμμετοχής για τέταρτη τακτική συνάντηση γονέων - νηπιαγωγών 

 

Ονοματεπώνυμο παιδιού ……………………………………………………………………………………. 

 

Ονοματεπώνυμο Γονέα/ Κηδεμόνα ……………………………………………………………………….. 

 

 

Επιθυμώ να λάβω μέρος στην 4η τακτική συνάντηση γονέων και νηπιαγωγών η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 στο νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και το 

Βρεφοκομικό σταθμό Πανεπιστημίου Κύπρου.  

 

 

Υπογραφή                                                                                     Ημερομηνία  

 

 

…………………….                                                                       ……………………………… 

 


