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Newsletter No 5 28/06/14

1. 28.6.14 – Закінчення 2-ої чверті.
Дякуємо всім за співпрацю протягом останньої чверті.
- Конкурс Української мови, який мав відбутися в університеті Монаш в травні, був
відкликаний через громадські акції в підтримці Майдану. Цей конкурс перенесений на
місяць берень в наступному році.
- В першу суботу канікул, наші учителі відбудуть цілоденну конференцію для етнічних шкіл
в університеті в Мельборні.
28.6.14 - End Term2 . Thank you to everyone for all your work over the 8 weeks of Term 2.
- The Ukrainian Language Competition for students from grades 3 to12 to be held at Monash University, was
cancelled in May, due to the Ukrainian community activities in support of Maidan and the Canberra protest
rally. The competition will now be held in March next year.
- On the first Saturday of the holidays, staff will be attending an all day annual Conference for Ethnic
Schools, at the RMIT campus in Melbourne.

2. Зустрічі батьків з учителями.
Роздача піврічних свідотств відбудеться в другу суботу третього кварталу, 26/7/14,
від год 12:00 пп. В цей день діти Caдочку кінчатимуть навчання о годині 1:30пп. як
звичайно.
Interviews for mid-year reports will be held on the second Saturday of Term 3, on 26/7/14 from 12 noon.
Time- slips will be returned today. Kinder dismissal on that day will be at the иsual time of 1:30pm.

3. 29.6.14 - Родинний День в парафії. Після Літургії буде обід та заняття для дітей.
29.6.14 - Family Day in the Parish. After the 9:30 Liturgy, lunch and activities for children.

4. 13.7.14 Храмовий Празник. 9:30 - св Літургія, святковий обід та концерт.
Святкуймо разом!
13.7.14 Parish Feast Day. 9:30am Liturgy, special lunch and concert.
Tickets: Under 5 yrs- free, 6-15yrs- $10, Adults- $30. All welcome!

5. Початок 3-ої чверті 19.7.14.
Учні 7/8 класу, ведуть лінійку зранку по призначеній черзі. Просимо всіх бути в школі
вчасно о годині 9-ій. Бажаємо всім веселих канікул!
Term3 starts 19.7.14. The students in grade 7/8 are rostered to lead the morning assembly.
Please arrive on time for a 9 o’clock start. Enjoy the holidays!
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