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Шкільний журнал
Всі учні одержали шкільний журнал ‘Промінь’, в якому кoжний клас підготовив
сторінки занять по класній темі. Надіємось, що вам буде цікаво прочитати його,
а учням, під час канікул, докінчити заняття.

2. Koляда
За нашою традицією в школі, колядники першого класу відвідали всі класи з Вертепом.
Дякуємо Сестрі Макрині за їхню чудову підготовку.
Вони ще раз виступлять на концерті на закінчення шкільного року, 1/12/12.
3.

Субота 24/11/12 - шкільна сповідь.

4. Закінчення шкільного року для учнів - 1/12/12
9:00 ранку - Початoк дня.
Роздача свідотств та похвальних листів по класах. Батьки запрошені!
9:30 ранку - Служба Божа для учнів, вчителів та батьків.
10:30 ранку – Безкоштовний обід для учнів та батьків в залі під катедрою.
11:15 ранку – Концерт/Закінчення в Катедральній залі Патріарха Йосифа:
прощання випускників, роздача Похвальних грамот,
Концертова програма і Вертеп.
12:45 пп

5.

- Закінчення

Новий шкільний рік в 2013 році.
Початок року для учнів буде в другу суботу лютого – 9.2.2013
Подальші інформації ви отримаєте в новому році.

Дякуємо всім родинам за гарну співпрацю з учителями
та за підтримку Батьківського Комітету.
Бажаємо Вам Веселих Свят
та щасливого Нового Року!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Кооператива ДНІСТЕР є спонсором нашої школи.
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1. School Magazine
All students received a copy of our School Magazine “Promin”, which includes activity
pages from each class that relate to class themes. We hope that you enjoy reading it and have
fun completing the activities during the school holidays!
2. Carols
According to our school Christmas tradition, the Year 1 students visited each class with their
Nativity play. We thank Sister Macrina for her wonderful preparation of the students. They will
also make a presentation at our final concert.
3. Saturday 26/11/11 – School Confession.
4. Last day of school for students - 1/12/12
9:00 am.

Assembly in the downstairs hall.
Reports and certificates presented in classrooms. Parents welcome!

9:30 am

Holy Liturgy for students, teachers and parents.

10:30 am Lunch in downstairs hall. Free lunch for all students and parents.
11:15 pm Concert in the upstairs Joseph Slipyj Hall: presentation of our Year 12
students, awards, concert items and the Grade 1 Nativity play.
12:45 pm. Dismissal!
5. New school year in 2013
TERM 1 for students will begin on the second Saturday of February – 9.02.2013
Detailed information will be posted to all families in the new year.

Thank you to all families for your support of the teachers
and the Parent Committee throughout the year.
We wish you a Merry Christmas
and a very Happy New Year!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cooperative DNISTER is a sponsor of our school.

