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                                                               Вісник                                    17/09/2016 

1. День Батька  
Як чудово ми відсвяткували цей день у нашій школі разом з татами, дідусями, 
рідними і друзями. Батьківський комітет приготував на обід не прості, а 
“гурманські” хот-доги. Вчителі підготували веселі розваги, які закінчилися 
перегонами паперових літачків і святковим концертом. Ми особливо дякуємо 
Андрію Макогону і його помічникам з волейбольного клубу USC LION, які 
організували дуже популярні і цікаві ігри на подвір’ї.  
Дивіться  фотографії на шкільній веб сторінці.  
 

2. Обід у неділю після Служби Божої 
Важка праця і багато часу і зусиль, які пожертвували наші добровольці, принесли 

дивовижний успіх. Понад $1000 заробили для школи від продажу обідів, домашної 

випічки та лотерею на торт. Ми дякуємо нашим координаторам: Мирославу – голові 

батьківського комітету й учителям Люді і Теклі за їхні зусилля. Ми також дякуємо нашій 

групі добровольців, які зробили 600 вареників в суботу під час шкільних занять: Вероніці 

Герчанівській, Катрусі Флюнт, Терезі Марнік, Наталі Макогон, Тетяні Дорошенко, Марку 

Леху, Олесю Годичу, Оксані Михайлик, Зіні Герчанівській, Наді Жилан, Андрію Костці, 

Олесю Дехничу, Наталі Баркер, Ларисі Радіон, Теклі Яворській і Люді Мельничук. 

Дякуємо всім нашим чудовим пекарям за їхню випічку і всім сім'ям і дітям, які 

допомогли в неділю - купляли, продавали, подавали, мили і прибирали. 

Дякуємо Парафіяльній ради за те, що ми змогли безкоштовно використати кухню. 

Нам пощастило, що так багато наших шкільних батьків, бабусь і дідусів так  

щиро і щедро підтримали нашу школу. Молодці! 

 

3. Загальні батьківські збори 

Повідомляємо, що дворічні загальні батьківські збори за 2014 і 2015 роки відбудуться у 

суботу, 22 жовтня о 9:15 ранку в шкільній залі. Важливим пунктом порядку денного буде 

питання про довгострокових боржників і стягнення заборгованості через VCAT.  

 

4. Важливі дати 

 

 

 

 

 

 

     Дністер є спонсором нашої школи.  /   Dnister Cooperative is a sponsor of our school. 

24/09/2016 - 1/10/2016   Весняні канікули 

  8/10/2016 Початок 4-ї чверті 

 22/10/2016                  5.  Загальні батьківські збори 

29/10/2016  Вільна субота (Cup Day Weekend) 

  3/12/2016 Кінець 4-ї чверті 

http://www.google.com.au/imgres?q=father's+day&start=236&um=1&sa=N&biw=1366&bih=576&hl=en&tbm=isch&tbnid=LuV9EBpcpVPt-M:&imgrefurl=http://mandingshop.com/free-holiday-clip-art-by-phillip-martin-fathers-day/&docid=usD3ffrdPF6KPM&imgurl=http://mandingshop.com/wp-content/uploads/2013/06/fathers-day-clip-artfree-holiday-clip-art-by-phillip-martin-fathers-day-tyqrgvdz.gif&w=357&h=648&ei=imjhUYG-OMytkgXWr4HACg&zoom=1&iact=hc&vpx=601&vpy=154&dur=3900&hovh=303&hovw=167&tx=101&ty=175&page=9&tbnh=141&tbnw=77&ndsp=32&ved=1t:429,r:40,s:200,i:124

