
CHRISTMAS CHOIRS 2018 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Dear amazing XTMPI Parents/Guardians, 

With the holiday season fast approaching, the Christmas spirit is once again knocking on our doorstep. Bells 

are ringing, and children will be singing in our wonderful XTMPI home. Our students will all take part in 

our annual tradition of Christmas carolling, and you, the parents, are of course invited to join and unite with 

us in the extraordinary world of music!  

The Holiday Choirs will take place on the 19th, 20th and 21st of December, Wednesday, Thursday and 

Friday. Both parents and students taking part, must learn the lyrics of the songs attached. 

So, look at the following video link, read the attached lyrics and get ready to come and join us for singing, 

dancing, hugging & uniting our hearts! The lyrics attached are in the order of appearance in the video. 

Teachers, parents and students let us unite and enjoy a heartfelt Christmas Celebration. 

For the exact days and times please check the hours and your children’s groups below.  

ALL CHILDREN MUST WEAR THE SCHOOL’S SKYWALKER T-SHIRT ON TOP OF THEIR WARM 

CLOTHES AND OR/RED HATS, SCARVES OR GLOVES AND GENERALLY CHRISTMAS 

COLOURS. 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΧΟΡΩΔΙΕΣ 2018 

Αγαπημένοι μου υπέροχοι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, 

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και το πνεύμα των Χριστουγέννων μας κτυπά την πόρτα ξανά. Τα 

κουδουνάκια θα κτυπήσουν και τα παιδιά θα τραγουδήσουν στην οικογένεια του σχολείου μας. Όλα τα 

παιδιά θα λάβουν μέρος στις παραδοσιακές μας Χριστουγεννιάτικες χορωδίες και φέτος και ΕΣΕΙΣ, οι 

γονείς είστε ευπρόσδεκτοι να μας τιμήσετε με το να τραγουδήσετε μαζί μας και να ξεχαστείτε στον υπέροχο 

κόσμο της μουσικής. 

Οι εορταστικές χορωδίες θα γίνουν στις 19, 20 και 21 Δεκεμβρίου, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και 

όλοι οι γονείς και οι μαθητές που θα λάβουν μέρος πρέπει να γνωρίζουν τα λόγια των τραγουδιών τα οποία 

επισυνάπτονται. 

Έτσι, πατήστε στο σύνδεσμο (link ),διαβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο με τα λόγια και ετοιμαστείτε να 

διασκεδάσετε μαζί μας με τραγούδι, χορό, αγκαλιές και ενώνοντας τις καρδιές σας με τις δικές μας σε ένα 

εορταστικό Χριστουγεννιάτικο πανηγύρι το οποίο θα διαρκέσει μισή ώρα. 

Για τις ακριβείς ώρες παρακαλώ όπως δείτε τα τμήματα των παιδιών σας πιο κάτω. 

OΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙA ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΦΑΝΕΛΙΤΣΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΠAΝΩ ΑΠΟ 

ΤΑ ΖΕΣΤΑ ΤΟΥΣ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ H ΚΑΣΚΟΛ Η 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ. 

With all my love and warm wishes,  

Xenia Tsolaki Metaxa 



CHOIR TIMES AND DATES 

Wednesday 19/12 – Τετάρτη 

3:45 – 4:30    

SKYYOUNG C Santa will arrive for pictures too! Ο Άγιος Βασίλης θα  

μας επισκεφθεί για φωτογραφίες. 

Thursday 20/12 - Πέμπτη  

3:15 – 3:45  

SWA1, SKA4, SKA2, STA1, STC4, SWB4 - At their time - στην ώρα τους. 

SKC1, SYD2, SKB2, STC1 - Come 15 minutes earlier than your lesson. Ελάτε 15 λεπτά νωρίτερα από το 

μάθημά σας. 

5:15 – 5:45 

 SKC5, STB2, SKA5, SWA3, - At their time - στην ώρα τους. 

SKB3, SKC3, STB4, SWA4, SYD3 - Come 15 minutes earlier than your lesson. Ελάτε 15 λεπτά νωρίτερα 

από το μάθημά σας. 

Friday 21/12 - Παρασκευή 

3:15 – 3:45  

SWBI, SKB4, SKA1, STA4, SWA2 - At their time - στην ώρα τους. 

SKB1, STA3, STB1, SWA5, STB7- Come 15 minutes earlier than your lesson. Ελάτε 15 λεπτά νωρίτερα 

από το μάθημά σας. 

5:15 – 5:45 

SKC2, SKC4, SKA6, SKB5, SYD1 - At their time - στην ώρα τους. 

SKA3, STC5, SKC6, SWB3, SWB2 - Come 15 minutes earlier than your lesson. Ελάτε 15 λεπτά νωρίτερα 

από το μάθημά σας. 

STB3 - Το τελευταίο σας μάθημα θα γίνει στις 5:30 – 6:30 για να μπορέσετε να λάβετε μέρος στις χορωδίες. 

Come earlier for your lesson at 5:30 – 6:30. 

STC2 - Come earlier for your lesson at 5:30 - 7:00. 

 

 


