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Những ngày cần ghi nhớ: 
 

 26/8: hạn chót đóng tiền đi Sở thú, lớp Prep, $30 

 29/8: toàn trường học về Cấp cứu (đã tính trong lệ phí nhà trường) 

lớp 6 học về đời sống 

 30/8: hạn chót đóng tiền đi chơi Wesgate Sports, lớp 3, $35 

 1/9 và 2/9: mua quà tặng Ngày Nhớ Ơn Cha 

                   lớp 5/6 học nhảy múa (đã tính trong lệ phí nhà trường) 

 1/9: lớp Prep đi chơi Sở thú 

 2/9: hạn chót đóng tiền đi chơi Adventure Park, lớp 6, $45 

 7/9: trình diễn văn nghệ với các trường khác 

 9/9: hạn chót đóng tiền đi chơi Sovereign Hill, lớp 5,  $45 

  lớp 5/6 học nhảy múa (đã tính trong lệ phí nhà trường)  

 

Thông báo của Hiệu trưởng: xin chúc mừng tất cả mọi người về sự thành công của Tuần lễ 

Đọc sách vừa qua, mọi việc đã diễn ra thật hoàn hảo. Thật vui thích khi thấy học sinh và giáo 

viên mặc quần áo hóa trang những nhân vật trong truyện. Chúng tôi xin cám ơn các giáo viên 

lớp 1 đã tổ chức những sinh hoạt trong ngày này.  

 

Hôm nay, cô Eckart dạy nhảy múa sẽ nghỉ việc để trở về sống gần gia đình ở Tasmania. Cô 

Keean, nhân viên Thư viện nghỉ về hưu. Xin chúc 2 cô mọi điều tốt đẹp trong tương lai. Thứ 

Hai tuần tới là ngày dạy cuối của cô Donnelly lớp 2ND, sau đó cô nghỉ phép. Giáo viên dạy 

thế là cô Fenech.  

 

Kết quả trắc nghiệm trình độ NAPLAN:của học sinh lớp 3 &5 đã được gởi đến phụ huynh 

vào Thứ Hai 22/8. Phụ huynh nên cất giữ giấy báo kết quả, vì hiện nay nhiều trường Trung 

học đòi hỏi xem kết quả này khi các em ghi danh học. Đây là kết quả của con quý vị so với 

những học sinh khác trên nước Úc vào thời điểm làm bài kiểm tra.  

 

Kết quả của trường chúng ta rất khả quan, đạt tiêu chuẩn hoặc vượt hơn trong đa số các môn 

học. Nếu phụ huynh muốn bàn thảo về kết quả của con mình, xin hẹn giờ với giáo viên.  

 

Đổi số điện thoại: xin báo với văn phòng ngay khi đổi số điện thoại để nhà trường có thể liên 

lạc với qúy vị khi cần thiết.  

 

Thư viện cần giúp: chúng tôi vừa mua một số sách mới và cần phải bao sách trước khi cho 

học sinh mượn. Nếu phụ huynh nào có thể giúp bao sách, xin báo với văn phòng.  

 

 



ĐẶT MUA TẬP VỞ 2017 TRÊN MẠNG: năm nay nhà trường sẽ áp dụng việc đặt mua tập 

vở và dụng cụ học sinh trên mạng với công ty Officemax. Rất tiếc, vì sự thay đổi của Bộ 

Giáo dục về ngân quỹ của trường, chúng tôi không thể trả tiền tập vở này cho những phụ 

huynh có thẻ giảm giá Health Care hoặc Pension như năm ngoái. Do đó, tất cả phụ huynh 

cần phải đặt mua tập vở trên mạng.Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể giữ giá $150 bao gồm tập 

vở , dụng cụ học sinh và chương trình học hỏi thêm tại trường.  

 

Tập vở chỉ có thể đặt mua trên mạng Officemax và sẽ được đóng gói, gởi đến tận nhà quý vị 

miễn phí. Nếu quý vị không có ở nhà, người giao hàng sẽ bỏ giấy thông báo vào thùng thư, 

và qúy vị đến nhận lãnh tại bưu điện.  

Sẽ có thêm thông báo. Nếu có thắc mắc, xin hỏi tại văn phòng.  

 

Nhóm chạy bộ: dành cho các em lớp 4-6, bắt đầu vào Thứ Sáu 2/9. Đây là chương trình 8 

tuần, dạy các em về kỹ thuật chạy, tốc độ và cách ăn uống để chạy đường dài. Học sinh với 

bất cứ khả năng nào  đều có thể tham gia. Có mặt tại hội trường vào mỗi Thứ Sáu đúng 8giờ 

sáng. Nếu có thắc mắc, xin hỏi thầy Hardy phòng 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  ĐỒNG PHỤC CŨ 
     Mở cửa mỗi Thứ Năm 

    8giờ 40 đến 9giờ 

 
Nếu con qúy vị có đồng phục cũ không 

mặc nữa, xin vui lòng tặng cho phòng 

bán đồng phục cũ của nhà trường.  

 

Quần áo tặng cần phải giặt sạch và còn 

tốt. Quý vị có thể mang đến văn phòng.  

 

Tiền thu được từ việc bán đồng phục cũ 

sẽ được gởi tặng cho quỹ State School 

Relief, giúp đỡ đồng phục cho những em 

bị khó khăn.  
 

                               
 

                                   

 MUA QUÀ TẶNG CHA 
  Thứ Năm 1/9 và Thứ Sáu  2/9 

 
Có rất nhiều quà tặng như tách trà, viết, 

khung hình, nón len, đồ dùng về xe, v.v…. 

 

Giá từ $2 -$10, xin cho các em mang theo 

bao nhựa để đựng quà.  

 

Nếu quý vị có thương nghiệp nhỏ, có thể 

tặng quà cho nhà trường để làm giải trúng 

cho những vé số rút thăm. Quà có thể là đồ 

vật hoặc phiếu giảm giá. Xin đưa đến văn 

phòng trước Thứ Tư 31/8 và để lại tên để 

chúng tôi có thể cám ơn qúy vị.  

Nếu muốn giúp bán hàng, xin liên lạc  

Dawn 0433536185 hoặc Maria 0403071760 

  

           
 
 



 

 

 

 NGÀY VĂN HÓA Ý 
 

    THỨ TƯ  12/10 
 

Học sinh sẽ được tham gia vào những sinh hoạt về văn hóa Ý trọn ngày. Ban văn nghệ  

“ The Melbourne School of Tarantella” sẽ đến trường biểu diễn nhảy múa, qua đó các em 

được học hỏi về lịch sử và văn hóa của các điệu múa Tarantella và được học múa vài điệu 

múa dễ và vui.  

 

Chúng tôi khuyến khích học sinh mặc quần áo hóa trang tượng trưng cho những hình 

tượng nước Ý như Thằng người gỗ Pinocchio, thuyền chèo gondoliere, họa sĩ nổi tiếng, 

thức ăn Ý, đầu bếp, v.v…hoặc những sáng tạo của quý vị liên quan đến văn hóa Ý.  

 

Nếu học sinh không có quần áo hóa trang, các em nên mặc quần áo có màu của lá cờ Ý là 

xanh lá cây, trắng và đỏ. 

 

Đặc biệt sẽ có xe kem galati đến trường bán vào giờ ra chơi, giá $3.50 và các em có thể 

mua trực tiếp ở xe kem. Kem bán trong ngày là kem nhiều màu, gồm có những thành phần 

như sau: nước, đường mía, đường từ bắp, bột bắp, acid (330), màu (102,110,142), 

vegetable gum (412,415, 410), emusifier (417). Bánh đựng kem gồm: bột mì, bột bắp, dầu, 

emusifier (322) sodium bicarbonate, muối và màu. Các em có thể mua kem trong ly nhựa 

nếu bị dị ứng với chất dẻo trong bột. 
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