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Những ngày cần ghi nhớ:	
  
• 18/3:
•
•
•
•
•
•
•

23/3:
24/3:
11/4:
12/4:
13/4:
14/4:
22/4:

ngày mặc quần áo sắc tộc và mang thức ăn truyền thống
hạn chót lớp 6 đóng tiền đi trại và cỡi ngựa
ngày cuối của học kỳ 1, học sinh ra về lúc 3giờ 20
giáo viên tu nghiệp, học sinh nghỉ học
bắt đầu học kỳ 2, học sinh đi học trở lại
hạn chót lớp 1 đóng tiền đi chơi Ceres $28
học sinh chụp hình
gia đình chụp hình
lớp 1 đi chơi Ceres

Giờ đến trường: còn 1 tuần nữa là học sinh nghỉ học kỳ 2 tuần và đây là bản tin cuối
của học kỳ này. Tuần tới sẽ rất ngắn vì các em nghỉ học vào Thứ Năm (giáo viên họp)
và Thứ Sáu lễ Phục Sinh. Vì vậy, các em học ngày cuối vào Thứ Tư 23/3, ra về lúc
3giờ 20 như bình thường.
Sự an toàn ngoài đường: trước khi nghỉ học kỳ, chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị về
vấn đề an toàn xe cộ khi ra ngoài đường với trẻ em.
Xe cộ và đường xá là một phần trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Dù là tài xế,
hành khách hoặc là người đi bộ, tất cả chúng ta đều phải thích nghi với môi trường có
xe cộ trong sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt trẻ em dễ bị tai nạn hơn vì các em thấp nhỏ
và chưa có khả năng phán đoán. Xin lưu ý đến những cơ hội dạy các em về sự an toàn.
• Khi đi bộ, hãy luôn luôn dùng lối băng qua đường dành cho khách bộ hành, không
nên băng tắt qua đường vì có thể bị nguy hiểm.
• Nói về sự quan trọng của việc cài dây an toàn và bảo đảm là mọi người trên xe đều
có dây an toàn thích hợp với lứa tuổi và kích thước.
• Giải thích về luật giao thông trong khi lái xe
• Luôn luôn thể hiện sự có trách nhiệm và những việc làm an toàn khi lái xe, dù là hành
khách hoặc đi bộ ở bất cứ nơi nào có xe cộ.
Xin nhớ là trẻ em học những thói quen tốt từ việc người lớn làm gương những hành vi tốt.
Tiệm đồng phục dời chỗ:
• Địa chỉ cũ: 58 Westwood Drive, Ravenhall
• Địa chỉ mới: Unit 2, số 51-53 Westwood Drive, Ravenhall bắt đầu từ 15/3
Giờ mở cửa: Thứ Hai – Thứ Sáu : 9giờ - 5giờ,

Thứ Bảy 10giờ - 1giờ.

Ghi danh lớp Prep 2017: nhà trường sẽ nhận ghi danh vào học kỳ 2. Khi nộp đơn, xin mang
theo:
• Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu
• Giấy chứng nhận chích ngừa đầy đủ
Những buổi đi tham quan trường sẽ được tổ chức vào học kỳ 2, 3 và 4. Ngày giờ có tại văn
phòng, xin đăng ký trước.
Dĩa DVD lớp 6: dĩa quay lại buổi lễ hoàn tất lớp 6 năm 2015 đã có tại văn phòng. Những
gia đình có đặt mua, xin đến lấy.

NGÀY CHỤP HÌNH
Chụp từng lớp Thứ Tư 13/4
Chụp gia đình Thứ Năm 14/4

MẶC QUẦN ÁO TỰ DO
và KIỂU TÓC TỰ CHẾ
Thứ Tư 23/3 là ngày nhà trường gây quỹ
cho Hội đồng phòng chống Ung Thư và
Bệnh Viện Nhi Đồng.
Học sinh có thể mặc quần áo tự do và chế
biến kiểu tóc, màu tóc mà mình thích.
( không được mặc áo hở vai hoặc mang
giầy xăng-đan hở ngón chân)
Các em hãy tham gia cho vui và mang
theo tiền đóng góp. ($1, $2 hoặc tùy hỷ)

* Mặc đúng đồng phục sạch sẽ
* Tóc gọn gàng, không che phủ mặt
* Gởi giấy đặt mua hình, kèm theo
tiền về trường trước ngày chụp hình
* Có thể đặt mua hình trên mạng
www.schoolpix.com.au
trong vòng 2 ngày sau khi chụp.
* Điền giấy đặt mua riêng nếu
muốn các con chụp chung gia
đình, có thể đặt trên mạng, hạn
chót 10giờ sáng ngày chụp hình.
* Nếu đặt mua trên mạng sẽ được
tặng một hình chân dung trắng
đen 20cmx 25cm miễn phí.
* Liên lạc 1300 766 055
Email: info@schoolpix.com.au

