
2019 – 2020  RegistRation Update
program details:• Program for children from JK to grade 8 • Credit courses for grades 9-12• Saturday mornings from 9:00 am to 12:30 pm• Classes run from September to June• Ukrainian music, choir and dance classes• After school dance and bandura practice• Curriculum customized for competence and age group• Preserving and cherishing cultural traditions• Annual Christmas concert and potluck• Fluency in Ukrainian is not required

Register your children now!• Visit our school website:
www.oakvilleridnashkola.caFor more info please contact:
info@oakvilleridnashkola.ca; Oksana Levytska at 416-897-6931• In school registration will be held at
St. Luke Elementary School (2750Kingsway Dr., Oakville) on Saturday,
September 14th, 2019 from 9:30am to 11:00 am.

Volunteers! • Ukrainian speaking high school students are welcome to volunteer to get registered community hours.Please e-mail us for more details at info@oakvilleridnashkola.ca

Ukrainian School Oakville 
Ridna Shkola

St. Luke Elementary School 
2750 Kingsway Dr., Oakville www.oakvilleridnashkola.ca
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РЕЄСТРАЦІЯ НА 2019 – 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Наша програма:• Для учнів від садочку до 8 класу• Кредитні курси - 9-12 класи• Навчання в суботу від 9:00 год ранку до 12:30 год дня• Hавчання триває від вересня до червня• Заняття українськими танцями й співом та гра на бандурі• Додаткові гуртки після школи – танці і гра на бандурі • Програма розроблена відповідно рівня та вікових категорій дітей• Знайомимо з нашими традиціями та пізнаємо українську культуру• Щорічний Різдвяний концерт та участь в традиційних українськихзаходах   • Запрошуємо усіх зацікавлених, незалежно від знання мови

Запишіть дітей до нашої школи!• Відвідайте нашу веб-сторінку: www.oakvilleridnashkola.caЗа подальшою інформацією звертатись до Оксани Левицької: 
416-897-6931, info@oakvilleridnashkola.ca• Записуємо дітей y приміщенні St. Luke Elementary School (2750Kingsway Dr., Oakville) в суботу, 14 вересня 2019 р., 9:30–11:00 годранку.

Вoлoнтеpи!• Запрошуємо учнів старших класів, які володіютьукраїнською мовою: Ви можете отримати запис від школи ізпідтвердженням про волонтерство. За подальшоюінформацією просимо звертатися: info@oakvilleridnashkola.ca

УКРАЇНСЬКА РІДНАШКОЛА ОКВИЛ
St. Luke Elementary School 

2750 Kingsway Dr., Oakville www.oakvilleridnashkola.ca
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