
BẢN TIN          8  tháng  9  năm  2016  

Những ngày cần ghi nhớ: 
 

 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)  

 16/9: ngày cuối học kỳ, học sinh về sớm 2giờ 30 

  ăn trưa sớm, mặc quần áo theo màu của đội banh football 

 3/10: học sinh đi học trở lại, học kỳ 4 

 3-5/10: lớp 4 đi trại Doxa, nhóm 1 

 5-7/10: lớp 4 đi trại Doxa, nhóm 2 

 12/10: ngày liên hoan văn hóa Ý 

 17/10: lớp 6 học hỏi về Khoa học (đã tính trong lệ phí nhà trường) 

 20/10 – 17/11: lớp Prep-2 học nhảy múa thể dục (đã tính trong lệ phí nhà trường) 

 26/10: lớp 5 đi chơi Sovereign Hill 

 Thứ Hai 31/10: học sinh nghỉ học 

 Thứ Ba 1/11:  lễ Melbourne Cup, học sinh nghỉ học 

 

Thông báo của Hiệu trưởng: đây là bản tin cuối của học kỳ. Xin nhắc nhở quý vị là  

Thứ Sáu tuần tới 16/9 là ngày học cuối. Vào ngày này toàn thể các lớp họp tại hội trường 

lúc 11giờ 30. Học sinh ăn trưa trong lớp từ 12giờ 25 đến 12giờ 35, sau đó ra chơi từ 12giờ 35 

đến 1giờ 20. Học sinh về sớm vào lúc 2giờ 30. Trong thời gian nghỉ học kỳ, nhà trường sẽ 

tiếp tục công việc bảo trì là gắn lại tấm che nắng ở khu cầu tuột và lắp đặt tấm che ở khu chơi 

cát. Hãy lưu ý an toàn vào kỳ nghỉ và trở lại trường học kỳ 4 vui vẻ, khỏe mạnh.  

 

Trình diễn văn nghệ ở The Quin Auditorium: vào tối Thứ Tư vừa qua, 38 học sinh trường 

chúng ta từ lớp 4 đến lớp 6, đã tham gia buổi trình diễn văn nghệ hằng năm với các trường 

quanh vùng Deer Park tại trung tâm trình diễn văn nghệ ở Braybrook. Các em thể hiện rất tốt. 

Phụ huynh và nhà trường thật hãnh diện. Công sức tập luyện từ học kỳ 1 được đền bù xứng 

đáng. Thay mặt nhà trường và học sinh tham gia, xin cám ơn các cô Pisano, Pearce và 

Eckardt đã chuẩn bị trong suốt 3 học kỳ, giúp buổi biểu diễn của trường chúng ta nổi bật. 

Cũng xin cám ơn các cô Boyton, Keiper, Kretiuk, Brkovic, Princi và thầy Tomkins đã trợ 

giúp trong đêm văn nghệ.  

 

Mua quà tặng Cha: gian hàng bán quà rất thành công. Xin cám ơn tất cả mọi người đã ủng 

hộ. Học sinh rất vui thích khi mua quà. Chúng tôi hy vọng các người cha, ông, chú, bác thích 

món quà được tặng. Rất cám ơn các cô Dawn Rose, Maria Kiselis, Victoria Musumeci, 

Tammy Bugeja và Susan Cagdas đã tình nguyện giúp bán hàng.  

 

Đi trại Doxa: trong tuần lễ đầu tiên của học kỳ 4. 

 Nhóm 1: Thứ Hai 3/10 – Thứ Tư  5/11 lớp 4JM, 4EM, 4MK 

 Nhóm 2: Thứ Tư  5/11 – Thứ Sáu 7/10 lớp 4MM, 4MD, 4MH 



 

 

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.  

 

Tin căng-tin: có một số lớn tiền trả ở căng-tin là tiền nước ngoài, tiền hư rách hoặc trả không 

đủ. Trong trường hợp này, chúng tôi chỉ đưa thức ăn bằng với số tiền đúng. Rất tiếc vì số học 

sinh quá đông, chúng tôi không thể tìm các em để bảo các em chọn món khác. Các em sẽ 

nhận được thức ăn tương tự.  

  

Khi học sinh quên mang thức ăn, căng-tin sẽ làm 1 kẹp bánh mì cho các em ăn tạm giá $1. 

Các em mang giấy báo về nhà và quý vị cần phải cho con mình mang tiền trả lại. Có một số 

vẫn chưa trả, xin xem lại giấy báo trong cặp các em. Bữa ăn tạm này dành cho những trường 

hợp bất ngờ, không nên dùng mỗi ngày.  

 

An toàn xe cộ: chỉ còn 1 tuần nữa là đến kỳ nghỉ, chúng tôi xin nhắc nhở quý vị về sự an 

toàn trên đường phố. Dù là tài xế, hành khách hay đi bộ, chúng ta đều phải tương nhượng với 

người khác. Đặc biệt, trẻ em dễ bị thương hơn vì các em thấp nhỏ và chưa đủ hiểu biết. Xin 

nhắc nhở con mình về vấn đề an toàn khi ra đường. 

 

Đội nón học kỳ 4: xin nhắc nhở phụ huynh là tất cả học sinh phải đội nón trong học kỳ 4 

để bảo vệ da. Ở mỗi lớp đều có kem chống nắng cho các em thoa trước khi ra chơi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

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. 

 

 

 

 

     

   MẶC QUẦN ÁO THỂ THAO 

   THỨ SÁU  16/9 

 
Để chào mừng những trận đấu chung kết 

bóng bầu dục (football) sắp tới, học sinh 

được mặc quần áo tự do theo màu của đội 

banh mình ủng hộ.  
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 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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