
 
 
 
 
 

 

 

                                                     Вісник / Visnyk – Newsletter                                   24.10.2018 

1. Батьківський комітет 
Ми щиро дякуємо всім батькам, які використали нагоду прийти на зустріч, щоб обговорити 
майбутні плани нашої школи в минулу суботу (20/10). Ми цінуємо ваш внесок, думки та ідеї. 
Запрошуємо всіх прийти на наступну зустріч, в день Загальних зборів у суботу, 24-го 
листопада, після ранкової лінійки. 
 

2. День патрона школи 27.10.18    
На лінійці зранку, відбудеться відзначення. Ведучими 5-ий клас. 
 

3.  Нагадування 

 Радіо CБС веде конкурс мов. Ми сподіваємося, багато українських записів!  
Батьки, будь ласка, заповніть записи онлайн sbs.com.au/nlc18 

 Термін здачі анкети зголошення на Стипендію ім. Віктора та Марії Рудевичів  для учнів 7-

11 класів - 31.10.18. Анкети здати до школи. 
          

4. Вільна субота 3.11.2018   
 

5. День чищення 10.11.2018 
Батьківський комітет та Парафіяльна Рада запрошують всіх батьків прийти і допомогти у 
прибранні шкільного і церковного подвір’я зранку.   
 

 
1.  Parent Committee 

We sincerely thank all parents who came to the meeting on Saturday (20/10), to discuss our future   

 school plans. Your input is most valued. Everyone is invited to come to the next meeting, which will           

be our AGM on Saturday 24th November, after morning assembly. 

 
2. School Patron Day 27.10.18   A presentation will be made at morning assembly by our Year 5’s. 

 

3. Reminders 

 SBS Radio has launched its Language competition for this year. We hope to have many 
Ukrainian entries. Parents please complete entries on-line. sbs.com.au/nlc18  

 Applications due for the Victor and Maria Rudewych Scholarships for students in years 7-11. 

Entries to be returned to school by 31.10.18 

4. 3.11.2018  Holiday (Cup Day weekend) 
 

5. Working Bee  10/11/18       The Parent Committee and the Parish Council invite all parents to come 
and help with the cleaning of our school and church grounds. Any amount of time will be 
appreciated!                        
 
 

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