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Батьківський комітет.
При малій кількості батьків, на загальних зборах була вибрана нова управа.
Оля Венгринович – голова, Марко Крупа- секретар,Стефан Грушовськийскарбник, члени: Олег Левкут, Мирослав Лобода, Мирослав Демко, Наталка Баркер.
Дякуємо їм за готовість присвятити свій час на користь нашої школи та бажаємо їм
гарної співпраці з всіма батьками. Можливість на контакт з членами управи є по
суботах в шкільний час, або з головою управи на імайл: olya@ccoz.com. Також, можна
на письмі подати свої зауваги чи побажання/поради та вкинути цeй лист в коробку при
вході до школи.
На зборах була подана пропозиція, щоб в майбутньому розсилати вісник та шкільні
повідомлення електронною поштою. Управа розглядатиме ту справу.

2. Koоператива Дністер
Учні одержали анкети від Дністра, через їхню ‘Програму фінансування шкіл та
студентів’. За виповнену анкету, кожний учень може отримати $25 на свій рахунок.
3.

Неділя, 19.8.12 - Святкування Дня Незалежності відбудеться на площі Федерації в
Мельборні. Прийдіть та підтримайте наше громадське свято.

4.

25.8.12 - Відзначення Дня Незалежності в школі, на ранній молитві.
Виступає 3/4 клас.

5. Свято Преображення. 25.8.12
За нашою традицією відбудеться благословлення фруктів під час
ранньої молитви.
Батьківський комітет організовує фрукти для цілої школи, і рівнож
запрошуємо учнів принести cвої фрукти на благословлення.
6.

Співання Святої Літургії.
Пригадуємо, що всі учні, під проводом сестри Лукії та сестри Макрини, співатимуть
Святу Літургію кожну другу неділю місяця. Просимо бути в церкві о годині 9.30 рано,
на такі дати: 9/10, 14/10, 11/11, 9/12.

7. Відзначення Свята Батька відбудеться в суботу 8/09/12, о годині 1:00пп.
Виступатимуть учні Дошкілля та 1-го класу.
В цей день буде виставка учнівських малюнків на тему “Мій тато”. Три
нагороди будуть вибрані за тягненням щасливих льосів.
На закінчення концерту буде виграш льoтереї - торт для тата. Квитки на
льотерію можна буде закупити, від наступної суботи після ранньої молитви,
– один квиток 50ц. або три за доляра.
Всіх батьків запрошуємо на короткий концерт!
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1. Parents committee
At the AGM, which was attended by very few parents, a new committee was elected.
Olya Wenhrynowycz – chair, Mark Krupa – secretary, Stefan Hruszowski – treasurer,
members: Oleh Levkut, Myroslav Loboda, Max Demko, Natalie Barker.
We thank them for volunteering their time and effort to work on the committee and hope for
the support of all our school families.
You are able to speak with members of the committee on Saturdays, or email the
chairperson: olya@ccoz.com. There is also a suggestion box near the school entrance area,
where you are invited to post your comments or proposals.
At the AGM it was suggested that newsletters and notices be sent via email. The Parent
committee will be addressing this proposal.
2. Ukrainian Cooperative Dnister
Students have received envelops regarding Dnister’s program of ‘School and Student
Funding’. Every student that returns a form will receive $25 credited to their account.

3. On Sunday, 29/8/12, Independence Day Celebrations will be held
at Federation Square inMelbourne. Our teachers will be supervising
an activity table for children.
Come and support this Ukrainian community celebration.
4. On 25/8/12 at morning assembly at 9:00am, Year 3/4 students will
make a presentation for Independence Day.
5. The blessing of fruit – 25.8.12
This has become a school tradition and will take place during morning assembly. The Parent
Committee supplies the fruit for the whole school, and students are also welcome to bring
their own fruit for the blessing.
6. Student Liturgy
This is a reminder that every second Sunday of the month our students will be singing at the
Divine Liturgy at 9:30am, organized by Sister Lukia and Sister Makrina.
The dates are as follows: 9/10, 14/10, 11/11, 9/12.
7. Father’s Day concert will be held on Saturday 8/09/12 at 1:00pm. Preps &
Grade 1 will be performing.
There will also be an art display of student work titled “My Dad”. Three prizes
will be drawn randomly from all the entries.
At the conclusion of the concert, a Father’s Day cake raffle will be drawn. Tickets will be
sold from next Saturday after morning assembly – 50c. per ticket or 3 for $1.00.
All parents are invited to the concert!
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