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Дорогі Батьки,  
Вітаємо вас з початком останньої шкільної чверті, і сподіваємось, що ви гарно відпочили. Ми 
надалі продовжуємо навчання дистанційно на Інтернеті з вашою цінною допомогою та 
співпрацею.  У понеділок надійшло повідомлення для шкіл громадських мов, що дата повернення 
учням до шкільного приміщення ще не встановлена. 
 

Ми вітаємо нашу Сестру Зеновію з нагоди 50 ліття прибуття до Австралії.  
Сердечно  дякуємо її за працю, опіку та любов до наших дітей та батьків в 
нашій школі. 
Многая літа, Сестро Зеновіє, Божих благ та кріпкого здоров’я! 
 
Лотерея автомобілів була розіграна 26 вересня 2020 року.  Ще раз дякуємо всім сім'ям, які 

повернули свої квитки під труднощами карантинних обмежень. Виграшні призи отримали 12 

парафій – цього року нам не пощастило. 

 

 
Dear Parents,  

Welcome everyone to Term 4 and we hope you enjoyed the holidays.  We continue remote learning on-

line until further notice, as a return date for on-site learning for Community language schools has not yet 

been decided by Government.  We appreciate all your help and support. 

 
Сongratulations to Sister Zenovia on the 50th anniversary of her 
arrival in Australia. We sincerely thank her for her work, love and 
care of our children and parents at our school. Sister Zenovia, we 
wish you God's blessings and many more years in good health and 
happiness. 
 
The Car Lottery was drawn on September 26th 2020. Thank you again to all families who returned 
their tickets under the difficulties of quarantine restrictions. The winning prizes went to 12 
parishes: Bundoora, Cranbourne, Bennettswood, Ashburton, Keysborough, Rowville, Dromana, 
Belmont, Surrey Hills, Donvale, Lilydale, Mulgrave.   
 
Календар/Calendar:  
 

31/10/2020     Вільна субота Holiday 

14/11/2020     День патрона школи School patron Day 

28/11/2020     Відзначення Голодомору Ukrainian Holodomor – Famine  Remembrance Day 

12/12/2020     Закінчення року End of Term4 
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