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BẢN TIN

10/8/2017

Những ngày cần ghi nhớ:


14/8:

lớp 6 học hỏi về Đời sống Gia đình (đã tính trong lệ phí )



15/8:

lớp 4 học hỏi về Khoa học (đã tính trong lệ phí )



21/8:

lớp 6 học hỏi về Đời sống Gia đình (đã tính trong lệ phí )



21-25/8: tuần lễ Giáo dục



23/8:

mặc quần áo hóa trang theo nhân vật trong truyện



24/8:

lớp 2 học hỏi về Khoa học (đã tính trong lệ phí )



28/8:

lớp 6 học hỏi về Đời sống Gia đình (đã tính trong lệ phí )



28/8:

lớp 6 học hỏi về Đời sống Gia đình (đã tính trong lệ phí )

Học sinh nghỉ học vào Thứ Hai 6/11.
Thông báo của Hiệu trưởng: sân trư ờng có ngư ời kiể m 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 lấy đơn tại văn phòng.
Rước con về sớm vào giờ ăn trưa: xin gọi hoặc đế n văn phòng trư ớc 1giờ 25 để chúng
tôi có thể gọi các em lên văn phòng. Khi đã ra sân chơi lúc 1giờ 35, rất khó nghe được loa
kêu tên và quý vị phải chờ đợi lâu để tìm con mình.

Tuần lễ Khoa Học: đư ợc tổ chức vào tuầ n tới và chủ đề năm nay là “Trái đất trong
tương lai”, chú trọng vào việc bảo quản môi trường và những vấn đề nổi bật, đặc biệt đối
với nước Úc và khu vực của chúng ta.
Trong suốt tuần, học sinh sẽ được tham gia vào nhiều sinh hoạt, nhằm tạo sự quan tâm và
khuyến khích những hành động tích cực, đóng góp trực tiếp vào việc bảo quản trái đất.
Thăm dò ý kiến phụ huynh: trong tuầ n qua nhà trư ờng đã gởi bản Thăm dò ý kiế n
đến những phụ huynh được chọn ngẫu nhiên, có thông tin hướng dẫn cách trả lời câu hỏi
trên mạng. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến sẽ được dùng để cải tiến nhà trường. Xin quý vị
vui lòng hoàn tất trước Chủ nhật 27/8.

Xem kịch The Magic Word
Vào Thứ Tư 30/8 tất cả học sinh sẽ được xem diễn kịch, nói
về sự thành thật, cách cư xử và sự tôn trọng. Chi phí cho buổi
diễn kịch đã được tính trong lệ phí nhà trường.
Nếu quý vị không muố n con mình xem kịch, xin viết giấy
báo gởi đến giáo viên trước ngày Thứ Ba 29/8.
Xin cám ơn quý vị.

Ghi danh lớp Prep 2018
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
Ngày giờ tham quan trường có tại văn phòng. Xin đăng ký trước. Lần tới là
Thứ Năm 24/8 lúc 9giờ 15.

TUẦN LỄ ĐỌC SÁCH
MẶC QUẦN ÁO HÓA TRANG
Thứ Tư 23/8.
Mặc quần áo hóa trang theo nhân vật trong truyện, tác giả hoặc biểu
tượng của một quyển sách.

CHỤP HÌNH GÂY QUỸ
Thứ Bảy 9/9
Công ty Vision Portraits có tổ chức buổi chụp hình gia đình tại trường. Có thể
chụp hình cả gia đình hoặc chỉ chụp các con.
Quý vị sẽ nhận được 1 tấm hình 10”x13” có khung với giá $15. Quý vị cũng có
thể mua thêm nhiều hình chụp khác.
Tiền lệ phí đăng ký sẽ được tặng cho nhà trường.
Liên lạc: 9596 9400
Đăng ký và trả tiền trên mạng https://www.trybooking.com/QWGR
Hạn chót là Thứ Tư 6/9.
Nếu quên giờ hẹn hoặc đến trễ, buổi chụp hình sẽ bị hủy bỏ và công ty không
trả tiền lại, do đó xin đến trước giờ hẹn 5 phút.

