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August 2012 

Annual Greek Spring Dance 

Dear Parents/caregivers 

We would like to invite you to our Annual Greek Spring Dance which will take place on Saturday 

1 September 2012, at the Goodwood Community Centre, 32 Rosa Street Goodwood at 7pm.  

The dance gives all of us the opportunity to get together, have fun and celebrate our Greek culture. Join us 

for an evening filled with music and dancing including performances from our students. 

Tickets 

Tickets are $35 for adults and $20 for children under 12 (no charge for children under 5 years of age). 

Included in the price is a fantastic buffet dinner with a great variety of food choices. Drinks will be available 

for purchase from the bar at very reasonable prices. 

Tickets can be purchased from: 

 Arthur Michaloudakis    phone 0432 762 369 

 Ms Kouzionis      Room 338  

Don’t miss out – purchase your tickets now as they are selling fast.  

Ticket sales close on Friday 31 August 2012 (No tickets will be sold on the night.)  

Donations 

As part of our fundraising activities we would like to offer gift baskets for a raffle or silent auction. We are 

seeking your support by requesting each student in the Greek language classes to donate an item which we 

can use to create the gift baskets. Any donations are greatly appreciated.  We ask that students bring their 

donation to school no later than Tuesday 28 August 2012. They can be given to Ms Kouzionis in room 338. 

Money raised on the night will go towards purchasing resources for our students. 

Greek Sweets 

To finish off the evening it would be great to offer a lovely selection of home‐made Greek sweets to our 

guests. Please fire up your ovens and put on your aprons to create those mouth‐watering Greek treats that 

we all love.  Simply bring them along on the night and our caterer will serve them after dinner. 

We would love to see you there. 

           

Anna Thallas             Susan Cameron     

President Greek Parents Committee      Principal 

 

 



 

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες  

Ετήσιος Ανοιξιάτικος Ελληνικός Χορός 

 Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στον Ετήσιο Ανοιξιάτικο Ελληνικό Χορό μας , που θα λάβει μέρος  το 
Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2012 στο Κοινοτικό Κέντρο Goodwood, 19:00μ.μ. 

 Ο χορός δίνει σε όλους μας την ευκαιρία να βρεθούμε μαζί, να διασκεδάσουμε και να γιορτάσουμε τον 
Ελληνικό πολιτισμό μας. Ελάτε μαζί μας για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χορό και χορευτικές παραστάσεις  
από τους μαθητές μας. 

Εισιτήρια 
Τα εισιτήρια είναι $ 35 για ενήλικες και $ 20 για παιδιά κάτω των 12 (χωρίς χρέωση για παιδιά κάτω των 5 
ετών). Η τιμή συμπεριλαμβάνει ένα φανταστικό δείπνο  μπουφέ με μια μεγάλη ποικιλία φαγητών. Ποτά θα 
είναι διαθέσιμα για αγορά από το μπαρ σε πολύ λογικές τιμές. 

 Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από: 

 • Άρθουρ Μιχαλουδάκη - τηλέφωνο 0432 762 369 

 • κα Κουζιόνη (Αίθουσα 338). 

 Αγοράστε τα εισιτήριά σας τώρα, διότι πωλούνται  γρήγορα. ∆εν θα πωλούνται εισιτήρια μετά την 31 
Αύγουστου 2012 (∆εν θα πωλούνται εισιτήρια στην είσοδο) 

 Δωρεές 
 Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων συλλογής χρημάτων θα θέλαμε να προσφέρουμε  καλάθια δώρων για ενα 
λαχείο  ή σιωπηλή δημοπρασία. Εάν θέλετε να μας στηρίξετε σε αυτό ζητάμε από κάθε μαθητή της 
Ελληνικής γλώσσας να δωρίσει κάτι το οποίο μπορούμε   να χρησιμοποιήσουμε στα καλάθια  δώρων. Όλες 
οι δωρεές εκτιμούνται ιδιαίτερα. Ζητάμε από τους μαθητές να φέρουν τη δωρεά τους στο σχολείο, το 
αργότερο την Τρίτη 28 Αυγούστου. Μπορούν να τα δώσουν στην κα Κουζιόνη (αίθουσα 338). 

 Χρήματα που θα συγκεντρωθούν το βράδυ αυτό θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά υλικού για τους 
μαθητές μας. 

Ελληνικά Γλυκά 
 Για να τελειώσουμε την βραδιά θα ήταν καλό να προσφέρουμε μια όμορφη ποικιλία από σπιτίσια Ελληνικά 
γλυκά στους καλεσμένους μας. Παρακαλούμε ανάψτε τους φούρνους και βάλτε τις ποδιές σας για να 
δημιουργήσετε τις  πεντανόστιμες Ελληνικές λιχουδιές που όλοι αγαπάμε. Απλά φέρτε τα  μαζί σας τη 
βραδιά του χορού και θα τα σερβίρουμε μετά το δείπνο. 

 Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί. 

        

Susan Cameron     Anna Thallas 
∆ιευθύντρια     Πρόεδρος Επιτροπής Ελληνικών Γονέων 

 

 


