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                 Дорогі батьки, 
В неділю 15/03/2020 – Концерт Шевченка в Ессендоні.     
Учні 1-5 і 7 класів мають прибути  о год 1:15пп.  
Всі студенти збираються в задній частині залу, щоб взяти участь у церемонії відкриття, після чого 
відбудеться наш виступ на сцені (2-е в концертній програмі). Після виступу прошу зустріти своїх дітей із 
ззаду залі.  
Одяг - український костюм або вишиванка та довгі чорні штани/спідниця. Хлопці будуть одягати  
шаровари які нам щедро позичає «Легенда». Дуже дякуємо! 
Просимо повідомити не присутність вашої дитини вчителю або через шкільний емаїл. 
 

В суботу 21/03/2020 - Барбек’ю і продаж печева в Bunnings Brunswick 
Це шкільний збір коштів для придбання шкільного телевізора – Smart TV .  
Печево можна буде доставити до школи в суботу вранці. Всі тістечка, торти тощо потрібно назвати та 
перелічити всі інгредієнти. Дивіться приклад нижче. Печево зі сирами чи свіжою сметаною та сирих 
яєць не приймається. 
Будь ласка, зареєструйте час коли ви зможете допомогти, через шкільний facebook або за посиланням:  
https://signup.com/mobileweb/2.0/vspot.html? 
activitykey=94700997250825008#anonymous invite page 
 
Dear Parents,  
Sunday 15/03/2020 – Shevchenko Concert in Essendon.  
Students from Years 1-5 & 7 need to arrive at 1:15pm. All students assemble at the back of the hall to take 
part in the opening ceremony, which will be followed by our performance on stage (2ndin the concert program). 
Please collect your children from the back of the hall after the performance.  
Dress requirement: Ukrainian costume or embroidered shirt and long black pants/skirt. The boys will change 
into sharovary (kozak pants), lent to us very kindly by Ukrainian dance company “Lehenda”. Thank you for 
your generosity! 
If your child is unable to attend, please inform the class teacher or via school email. 
 

Saturday 21/03/2020,Bunnings Sausage Sizzle and Cake stall in Brunswick 
This is a school fundraiser to purchase a school Smart TV. 
Goods for the Cake Stall may be delivered to school on Saturday morning. All slices, cakes, biscuits, etc. need to 
be labelled and have ingredients listed eg. Poppy Seed Cake - Plain Flour, Baking Powder, Brown sugar, Butter, 
Salt, Milk,  Poppy seeds, Eggs, Vanilla, Orange juice& rind. No fresh cream, raw eggs or cheese goods please. 
Please register your availability to help during the day via the school facebook or via the link: 
https://signup.com/mobileweb/2.0/vspot.html? activitykey=94700997250825008#anonymous invite page 

 
  28/03/2020: Загальні збори Батьківського комітету 9:30 ранку. Великодні заняття. Закінчення  1-ої  чверті. 
  28/03/2020: AGM Parents’ Committee 9:30am. Easter activities for all students.  End of Term1 
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