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Дорогі батьки,     
Це наш 5-й тиждень дистанційного навчення української мови, надзвичайне досягнення для 

наших дітей, вчителів і без питань, для вас. Учителі щиро вдячні за вашу підтримку та відгуки за 

цей час, та за те, що ви підтримуєте зв’язок наших дітей з українською школою.  Про будь-які 

питання класу можна повідомити електронною поштою вчителів: shkolabratskanm@gmail.com 

 
Наступна субота 6/6/2020 - вільна, а тоді, на останні три суботи  цієї чверті (13/6, 20/6, 27/6), 

вчителі з нетерпінням чекають  всіх учнів у школі. З огляду безпеки  здоров’я та праці необхідно 

внести деякі зміни: навчальні години будуть з 9:30 до 12:45пп- без ранкової лінійки; діти 

приноситимуть власні перекуски/обід та пляшку з водою; шкільна кухня не працюватиме; хворі 

не мають відвідувати школу.  

Необхідно буде провести додаткове очищення. Наступної суботи Батьківський комітет проведе 

день прибирання в школі, і додатково чергуватиметься для прибирання після школи до кінця 

чверті. Буде надана додаткова інформація, включаючи безпечний вхід та вихід із школи. 

 
Будьте здоровими! Тримайтеся в безпеці! 

  

Dear Parents, 
This is our 5th week of learning Ukrainian online, a fantastic achievement for our children, the teachers 

and of course you, our parents. The teachers are hugely grateful for all your support and feedback 

over this time and for keeping your children in touch with Ukrainian School.  Any class matters can be 

communicated via the teachers’ email: shkolabratskanm@gmail.com 

 
Next Saturday 6/6/2020 is a holiday weekend and then, for the following final three weeks of Term 2, 

(13/6, 20/6, 27/6), the teachers look forward to welcoming everyone back to school. For health and 

safety reasons some changes will need to be made: school hours will be between 9:30 and 12:45pm; 

no morning assembly; children will bring their own snacks/lunch and drink bottle – no school canteen; 

no sick children at school. Extra cleaning will be undertaken.  

The Parent Committee will have a cleaning day next Saturday and will also be rostered for after school 

cleaning till the end of term. Further details will be provided, including safety arrangements for arrival 

and dismissal times. 

 
Keep well!  Stay safe! 
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