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Những ngày cần ghi nhớ: 
 

 23/6: hạn chót đóng tiền đặt cọc đi trại Doxa, lớp 4, $50 

 24/6: ngày chót học kỳ 2, tụ tập ở hội trường 11giờ 30 

Ăn trưa sớm lúc 12giờ 25, học sinh ra về sớm 2giờ 30 

 11/7: bắt đầu học kỳ 3, học sinh đi học trở lại 

 

Thông báo của Hiệu trưởng: Thứ Sáu là ngày cuối của học kỳ 2, giờ ra về là 2giờ 30. Học 

sinh ăn trưa sớm lúc 12giờ 25. Xin nhớ sắp xếp việc rước con sớm.   

 

Trong kỳ nghỉ, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc bảo trì nhà trường. Bản thông tin điện tử sẽ 

được lắp ráp, thay cho bản cũ hiện thời phải điều chỉnh bằng tay. Đồng thời, các lối đi xi 

măng phía trước trường sẽ được sửa chữa và làm rộng thêm.  

 

Có một số thay đổi về thành phần giáo viên trong học kỳ tới. Cô Hamdan lớp Prep BH sẽ 

nghỉ phép. Cô Hein quay lại để dạy thế lớp này từ Thứ Hai đến Thứ Tư. Cô Bunting cũng là 

giáo viên cũ của trường, sẽ dạy thế Thứ Năm và Thứ Sáu.  

 

Cô Rushworth lớp 1SR đổi đến dạy ở một trường khác gần nhà hơn. Thầy Tomkins đang dạy 

thể thao sẽ chuyển đến dạy lớp này.  

 

Cô Kirk-Jambor đang dạy lớp 4MK cũng nghỉ việc để chuyển đến trường khác gần nhà. Rất 

may, cô Morrison đang dạy chung lớp này đã đồng ý dạy 5 ngày cho đến cuối năm. Chúc 3 

cô nghỉ việc được nhiều điều tốt lành. 

  

Đây là bản tin cuối học kỳ 2, xin cám ơn toàn thể mọi người cho một học kỳ rất thành công. 

Chúc một kỳ nghỉ an toàn, vui vẻ và hẹn gặp lại vào Thứ Hai 11/7.  

  

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.  

 
 


