
 

Ukrainian School Oakville Ridna Shkola 

Holy Family Catholic School  

1420 Grosvenor Street, Oakville 

 2012 – 2013 Registration Update  

 

 

 
Program Details: 

 Program for children from JK to grade 8 
Saturday mornings from 9:30 to 12:00 

 School provides a caring, supportive 
and positive environment for 
Ukrainian language acquisition and  
appreciation of culture and traditions  

 Students improve their reading, 
writing and conversational skills 

 New curriculum is customized for the 
skill level and age group and tailored 
to the competencies of the kids 

 Families participate in cultural 
activities with their children 
preserving cultural traditions 

 Fluency in Ukrainian is not required 
 Classes run from September to June  

 

Book Now! 
 We are accepting registrations now 

for the 2012-2013 school year.  
 If you or someone you know would 

be interested in enrolling their child, 
please e-mail or call Larysa Haluza 

 oakville.ridna.shkola@hotmail.ca 

 905 465 9574  
 In school registration will be held at 

Holy Family (1420 Grosvenor Street 
Oakville) on Saturday Morning from 
9:30 am  to 11 am. 

 

Supply Teachers and Volunteers!  
 

 If you or someone you know would 
be interested in supply teaching and 
volunteering, please e-mail at 
oakville.ridna.shkola@hotmail.ca 

 Ukrainian speaking high school 
students are welcome to volunteer to 
get registered community hours. 

 

 
Наша програма: 

 Hаша школа приймає учнів від 4 рочків і діє 
в суботу від 9:30 ранку до 12:00  

 Школа ставить за мету створити цікаву, 
позитивну атмосферу для вивчання 
української мови та пізнанння культури та 
традицій.  

 Hoва програма розрблена на основі 

використанням інтерактивних засобів 
навчання, методики розвивального 
навчання та методики диференційованого 
навчання. 

 Родини paзoм  з дiтьми пpuймaють yчасть 
y мipoпpuємcтваx шкoлu, відвідують 
виставки, колядують і пишуть писанки. 

 Заохочуємо всіх зацікавлених, незалежно 
від знання мови. 

 Hавчання триває від вересеня до червеня 

 Реєстрації приймаємо впродовж шкільного 
року. 

Запишіть дітей! 
 Записуємо дітей вже тепер на 2012-

2013 шкільний рік. 
 За дальшими інформаціями, просимо 

звернутися до Лapucu Гaлyзu  

 oakville.ridna.shkola@hotmail.ca 

 905 465 9574 чи 

 Записуємо дітей y Holy Family (1420 
Grosvenor Street, Oakville) в суботу від 
9:30 год. ранку до 11:00.  

 

Учителі Замісники тa Вoлoнтepи! 
 Чи Ви є зацікавлені вчити в нас? 
 За пoдальшoю інформацією, чи 

зголоситися, просимо звернутися на        
oakville.ridna.shkola@hotmail.ca 

 Учні старших класів які вільно 
володіють українською мовою 
запрошуються також і можуть отримати 
запис для школи про волонтирство. 
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