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Дорогі батьки / Dear Parents,
1. Будь ласка повернути Вписову анкету до суботи 29/2/2020. Дуже важливо, щоб ім’я вашої
дитини в англійській мові відповідало саме тому, що записано в щоденній школі. Уряд надає
грант за учня, лише тим які відповідають їхній базі даних.
Знижка за оплату школи закінчується 29/02/2020.
Please return Enrolment forms by Saturday 29/2/2020. It is very important that your child’s name in
English matches exactly the enrolment in day school. The Government only provides grants for students
that match their data base.
Discount for school fees ends 29/02/2020.
2. Концерт Шевченка в неділю 15 березня 2020, 1:30пп
Щороку, наша школа бере участь в громадському святі Тараса Шевченка в Українському
Народному домі в Ессендоні. Цього року виступатимуть молодші учні від 1-го класу до 5 класу.
Просимо повідомити вчителя якщо ваша дитина не зможе взяти участь.
Concert – Sunday 15/03/2018 , 1:30pm
Every year our school takes part in the Ukrainian Community Concert held in honour of our national
poet Taras Shevchenko in Essendon House. This year all students from Year1 to Year5 will be
performing. Parents, please notify the class teacher if your child is unable to take part.
3. Кожна сім'я отримає лотерею, буклет по 10 квитків - прошу заглянути в сумку дітей. Ця лотерея,
як подано у вписових анкетах, доповнює плату за навчання.
Дякуємо в заздалегідь. Бажаємо всім удачі!
All families will be issued with a Car Raffle booklet of 10 tickets – please check with your children.
This is a fundraiser, and as noted in the enrolment kit, supplements the school fees.
Thank you in anticipation and Good Luck!
4. На продаж!
Продаються подаровані українські вишиванки, футболки для дітей. Вигідні ціни!
FOR SALE! Donated Ukrainian tops and t-shirts for children. Bargain prices!
5. Список на чергування в шкільній кухні на перший семестр в додатку.
The School Kitchen Roster for Semester one is attached.

* Bunnings Sausage Sizzle 22/03/2020.
Спонсори нашої школи
School Sponsors

Details soon!

Кооператива ДНІСТЕР; пан і пані Рудевич

~

DNISTER Cooperative; Mr & Mrs Rudewych

