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 Концерт Тараса Шевченка 

 В неділю 19-го березня в Народному Домі,  наші учні з класів 6 - 12 виступили на концерті.     

 Вітаємо їх з прекрасним виконанням їхньої сценки і сердечна подяка батькам за підтримку. Молодці! 
 

Taras Shevchenko Concert 

Students from Grades 6 to 12 represented our school at the concert in Ukrainian House in Essendon,    

on Sunday 19th March. They made us proud! We congratulate them on an outstanding performance 

and thank the parents for their support. 

 

 День Великодніх занять 25/03/17    
 Учні від Садочку по 10 клас, з великим задоволенням писали писанки або крапанки і по групах робили   
 різні заняття і грали гри. Дякуємо вчителям за підготовку і щиро дякуємо сестрі Макрині за писанки, за її   
 труд, за приготовку яєць і фарб та за ведення заняття цілий день. Велике спасибі Вам! 

 

Easter Activities25/03/17 

Students from Kinder to Year 10 enjoyed our traditional Easter activities and working with buddies 

from other classes.  We thank the teachers and especially Sister Macrena for the pysanky-eggs 

activities - for the preparation of the eggs and dyes, providing all the implements and supervising every 

class - a huge job which is very much  appreciated.  

 

 День Великоднього чищення – Субота 1/04/17 
 Парафіяльна Рада запрошує всіх батьків прийти і допомогти у прибранні шкільного і церковного подвір’я   
 від год 9:30 рано. 

 

 Easter Working Bee – Saturday 1/04/17 

         The Parish Council invites all school parents to come and help with the cleaning of our school and church   

       grounds from 9:30am. Any amount of time will be appreciated!                        
  
 

1/04/17 Повернути всі анкети  від ко-оп Дністер на грант 
$25 

Return all Dnister Forms for $25 grants 

1/04/17   Печення пасок 6/7клас Making Easter Pasky  Yr 6/7 

1/04/17   Чищення шкільного /церковного  подвір’я Working Bee – school & church grounds 

1/04/17 Закінчення чверті End term1 

16/04/17 Гаївки біля катедри: Caдочок-5кл Sunday Easter dances: Kinder to Yr 5 

22/4/17 Початок 2-ої чверті 
Здати лотерею  

Start Term 2 
Return Lottery 

 

 

БАЖАЄМО  ВСІМ  ВЕСЕЛИХ  СВЯТ  та СМАЧНОї  ПАСКИ! 
                                

  

                             BEST WISHES FOR EASTER.  Enjoy your Paska! 

_______________________________________________________________________________ 

 

Кооператива Дністер є спонcором нашої школи   /  Ukrainian  co-op  Dnister  is a sponsor of our school 


