BẢN TIN

6 tháng 10 năm 2016

Những ngày cần ghi nhớ:
 12/10: ngày liên hoan văn hóa Ý
 17/10: lớp 6 học hỏi về Khoa học (đã tính trong lệ phí nhà trường)
Hạn chót đóng tiền đi chơi Animal Land, lớp 1, $26
 20/10: lớp Prep-2 học nhảy múa thể dục (đã tính trong lệ phí nhà trường)
 24/10: lớp 1MF, 1RC, 1RM đi chơi Animal Land
 26/10: lớp 5 đi chơi Sovereign Hill
 27/10: lớp Prep-2 học nhảy múa thể dục (đã tính trong lệ phí nhà trường)
lớp 1JW, 1KS, 1SR đi chơi Animal Land
 Thứ Hai 31/10:
học sinh nghỉ học
 Thứ Ba 1/11:
lễ Melbourne Cup, học sinh nghỉ học
 4/11: ngày Gia đình vui chơi
 9/10: lớp 6, đại diện học sinh và trưởng lớp chụp hình kỷ niệm
Thông báo của Hiệu trưởng: chào đón mọi người trở lại học kỳ 4. Như thông thường, học kỳ
này rất bận rộn với những sinh hoạt như lớp 4 đi trại Doxa, ngày Gia đình vui chơi, lớp 6 hoàn
tất Tiểu học, chương trình chuyển tiếp lớp Prep, văn nghệ Giáng Sinh, tất cả được thực hiện
cùng lúc với chương trình học mỗi ngày.
Xếp lớp năm 2017: trong vài tuần tới, giáo viên sẽ bắt đầu thảo luận về việc xếp lớp cho học
sinh vào năm tới. Đây là một việc làm phức tạp và nhiều yếu tố cần phải được xem xét. Giáo
viên cần phải lưu ý đến nhu cầu cá nhân của học sinh, cân bằng giới tính, trình độ học vấn, các
nhóm bạn và nhu cầu về cảm xúc để có những lớp học cân bằng, ổn định và hợp tác.
Nếu muốn yêu cầu con mình được xếp vào một lớp nào với lý do về giáo dục , quý vị cần phải
viết thư gởi đến văn phòng, hạn chót là Thứ Sáu 28/10. Ngoài bì thư xin ghi rõ “confidential”
(bảo mật) và tên Hiệu trưởng Mark Mill. Thư nào gởi đến sau Thứ Sáu 28/10 không được cứu
xét.
Mọi yêu cầu sẽ được xem xét nhưng không bảo đảm, quyết định cuối cùng tùy thuộc vào ban
giám hiệu. Sẽ không có thay đổi sau khi các lớp đã được sắp xếp.
Rước con về sớm vào giờ ăn trưa: xin điện thoại văn phòng trước 1giờ 25 để chúng tôi có thể
gọi các em trước khi ra sân chơi lúc 1giờ 35. Khi đã ra sân chơi, các em không nghe được loa
kêu tên và quý vị phải chờ đợi lâu để tìm con mình.
Chuyển trường:nếu con quý vị chuyển trường vào năm tới 2017, xin báo ngay với văn phòng
để chúng tôi tiện việc sắp xếp.

Giờ đến trường: sân trường có người kiểm soát từ 8giờ 30 vào buổi sáng và từ 3giờ 20 đến
3giờ 35 vào buổi chiều. Em nào đến trường trước 8giờ 30 hoặc vẫn còn ở trường sau 3giờ 35
sẽ được cho vào phòng giữ trẻ ngoài giờ học và phụ huynh phải trả tiền. Việc này nhằm bảo
đảm sự an toàn của học sinh.
Tổ chức Camp Australia đảm nhận chương trình giữ trẻ ngoài giờ học cho phụ huynh đi làm,
không thể đưa rước con đúng giờ. Xin làm đơn tại 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. Dịch vụ này miễn phí.
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.

NGÀY GIA ĐÌNH VUI CHƠI
(FAMILY FUN DAY)
THỨ SÁU 4/11
Có rất nhiều trò chơi vui thích cho học sinh.
Đặt mua vé trước $20,chơi không giới hạn,
ưu tiên chơi trước từ 12giờ - 12giờ 45.
Xin điền vao giấy đặt mua và gởi về trường,
hạn chót Thứ Tư 26/11.
Nếu không mua vé trước, mỗi trò chơi $5.

D ĐI BỘ ĐẾN TRƯỜNG
Hãy cùng đi bộ với con quý vị vào tháng
10 và bắt đầu thói quen hoạt động cho
cả đời.
Tổ chức VicHealth khuyến khích học sinh
đi bộ, đi xe đạp hoặc trượt ván có bánh xe
đến trường trong tháng 10 để giúp các em
có được 60 phút hoạt động mỗi ngày.
Giáo viên ở mỗi lớp sẽ đánh dấu vào lịch.
Lớp nào đi bộ được nhiều lần nhất sẽ có
phần thưởng.
Quý vị cũng có thể đậu xe ở xa và đi bộ
đến trường.

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.

