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Những ngày cần ghi nhớ:	
  
•
•
•
•
•
•
•

17/5:
18/5:
20/5:
27/5:
2/6:
9/6:
13/6:

tham quan lớp học, 9giờ - 10giờ 30
đi bộ gây quỹ
hạn chót đóng tiền đi chơi Imax, lớp 5, $22
buổi họp mặt phụ huynh người Việt, 2giờ 30 đến 3giờ 15
lớp 5 đi chơi Imax.Hạn chót đóng tiền đi chơi Science, lớp Prep, $20
lớp Prep đi chơi Scienceworks
học sinh nghỉ học, sinh nhật Nữ Hoàng

Thông báo của Hiệu trưởng: trong tuần này học sinh lớp 3 & 5 làm bài trắc nghiệm trình độ
đọc viết và toán NAPLAN. Các em đã cùng với giáo viên chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ trắc
nghiệm này và kết quả sẽ có vào tháng 9. Kết quả này không chỉ tùy thuộc vào giáo viên lớp
3 và 5. Khả năng của học sinh bắt đầu từ lớp Prep và phát triển trong nhiều năm. Vấn đề này
nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc đi học đều đặn để có thể phát triển những năng khiếu
cần thiết trong quá trình học tập.
Tuần tới nhà trường tổ chức liên hoan Tuần Lễ Giáo Dục năm 2016 với chủ đề “Hào hứng,
Thích thú với Kỹ thuật”. Vào Thứ Ba 17/5 mời quý vị phụ huynh đến tham quan lớp học con
mình từ 9giờ đến 10 giờ 30.
Vào Thứ Tư 18/5 chúng tôi có buổi đi bộ gây quỹ. Mời phụ huynh đến tham dự đi bộ với con
mình. Đây là một trong những dịp gây quỹ chính hằng năm của trường.
Hôm nay là ngày làm việc cuối của cô Ciampa trước khi nghỉ phép. Chúc cô và gia đình mọi
điều tốt lành với thêm một em bé. Cô Ampi Husna sẽ dạy thế lớp cho đến cuối năm.
Ghi danh lớp Prep 2017: nhà trường bắt đầu nhận ghi danh cho những em sống trong vùng
Cairnlea hoặc anh em của học sinh đang học tại trường. Vì việc thu nhận học sinh có giới
hạn, chúng tôi không nhận những em ở ngoài vùng Cairnlea.
Khi nộp đơn, xin mang theo:
• Giấy chứng nhận sinh sống ở vùng Cairnlea
• Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu
• Giấy chứng nhận chích ngừa đầy đủ
Những buổi tham quan trường sẽ được tổ chức vào học kỳ 2, 3 và 4. Ngày giờ có tại văn
phòng, xin đăng ký trước.

Gian hàng bán quà tặng Mẹ: tuần rồi ban gây quỹ đã tổ chức 2 ngày bán quà rất thành công.
Xin cám ơn tất cả những phụ huynh và bạn bè đã bỏ thời gian đến giúp. Chúng tôi cũng cám
ơn những gia đình và thương nghiệp đã tặng quà và phiếu mua hàng, gồm có Bridal
Perfection, Sharek Hair Design và Hair Etiquette. Số tiền thu được là $2500 và tiền bán vé số
là $382, sẽ được dùng để tân trang thư viện.

ĐI BỘ GÂY QUỸ
THỨ TƯ 18/5
12.30 – 12.35: ăn trưa sớm
12.35 – 1.20:

ra chơi

THAM QUAN LỚP

1.20:

lớp 2 – 6 đi bộ đến
công viên Waterfield

THỨ BA 17/5 9.00 – 10.30

1.35:

lớp 6 đi đầu tiên

2.05:

lớp Prep & 1 đi bộ tại
sân cỏ nhà trường

2.50:

chấm dứt

Xin mời phụ huynh đến tham gia đi
bộ với con mình.

Xin mời phụ huynh đến tham quan
lớp con mình học và cùng tham gia
sinh hoạt với các em.

