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Kính gửi qúi phụ huynh và người bảo hộ
.Những nhắc nhở chủ yếu

Những ngày cần ghi nhớ 2017

Học kỳ 4
 Thứ năm 14/12
Ngày văn nghệ và triển lãm hội
hoạ
 Thứ tư 20/12
Lễ tốt nghiệp của các em lớp 6

Chỉ còn 1 tuần nữa là tới ngày triển lãm hội hoạ & văn nghệ của trường!
(Only one week to go until our Art Show/Festive Concert!)
Ngày triển lãm hội hoạ/văn nghệ sẽ vào thứ năm tuần tới! Tờ tin với chi tiết sẽ được
gửi về nhà ngày hôm nay cho qúi phụ huynh!
Các phụ huynh của cấp lớp từ Prep tới lớp 2, xin quí vị đọc phần liên quan tới việc
đón các em cho buổi tối hôm đó. Mục đích của chúng tôi là qúi vị sẽ đón con em
mình ở phiá bên sân khấu ngay sau khi các em trình diễn. Tôi sẽ giải thích thd6m
chi tiết vào tối hôm đó. Các học sinh từ lớp 3 tới 6 sau khi trình diễn sẽ trở lại khu
vực phía trước của sân khấu.
 ‘Ngày tiến lên, thứ ba 12/12’ (Step Up Day on Tuesday 12 th
December)!
Thứ ba tuần tới, các học sinh sẽ được biết giáo viên năm tới 2018 của mình là ai.
Các học sinh sẽ tới lớp & gặp các giáo viên 1 tiếng. Năm tới chúng ta sẽ đón nhận
4 giáo viên mới, điều này thật thú vị!
Chúng ta cũng tạm biệt cô Melissa Kemp, cô được 1 việc toàn thời vĩnh viễn ở 1
trường gần nhà. Chúng ta buồn khi cô ra đi vì trong thời gian qua cô làm việc thật
tốt tại trường.
Cũng như cô Fleur Lacey sẽ nghỉ 1 thời gian sanh em bé đầu lòng năm tới. Chúng
ta mong mọi điều tốt đẹp tới cô và rất trông mong gặp em bé vào năm tới!
Cô Sara Vaccari cũng nghỉ phép để đi du lịch mạo hiểm.
Chuyện thật buồn khi cô Benlinda Perera sau 17 năm giảng dậy tại Sunshine
Heights cô sẽ rời trường vì cô có 1 công việc gần nhà. Cô Belinda đã đóng 1 vai trò
quan trọng trong thời gian tôi làm việc ở trường.
Cuối cùng là cô Gail Liakoureas (chuyên viên môn toán học của trường) sẽ nghỉ
thêm 1 thời gian cho năm tới.
Trong lúc cô Gail nghỉ phép, chúng ta mời 1 giáo viên trong trường đảm nhiệm vai
trò này. Chúc mừng cô Seher Tan được bổ nhiệm vai trò ‘hướng dẫn toán học’.
Đây là 1 kinh nghiệm thú vị cho cô, cô sẽ làm việc với các giáo viên và những lúc
lên kế hoạch. Chúc mừng và tôi trông mong làm việc với cô trong năm tới.
Các học sinh sẽ báo cho Cha mẹ mình biết gíao viên và lớp của mình cho năm tới.
Nếu phụ huynh nào có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc gì xin liên lạc với cô Sharon Noel.
Như tôi đã nói trong những tờ thông tin trước, thiết lập cấu trúc lớp học là 1 thử
thách lớn cho các giáo viên và họ đã dành rất nhiều thời gian để quân bình với mức
độ thật tốt.
 Cửa hàng ăn uống mới (New Canteen!)
Vâng quí vị nghe đúng! Ban hội đồng phụ dẫn đầu bởi cô Lisa McCarthy đã làm
việc rất tốt trong 12 tháng qua để có cửa hàng ăn uống lành mạnh cho trường và phù
hợp với tiêu chuẩn của Bộ Giáo Dục. Chúng ta đã khám phá nhiều sự lưa chọn có
thể! Tuy nhiên, với sự liên lỉ và cố gắng hết mình chúng ta sẽ giới thiệu ‘Nhà bếp
tâm hồn –
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True Soul kitchen’ sẽ cung cấp đồ ăn giờ ra chơi và giờ trưa cho các học sinh 5 ngày 1
tuần cho năm tới 2018! Điều thú vị có cửa hàng ăn uống ‘Soul kitchen’ người chủ cô
Caroline Tang sẽ cung cấp đồ ăn hằng ngày, cô rất đam mê bày tỏ cho các học sinh
cách ăn lành mạnh thì rất thú vị. Cô Caroline trông mong cho họat động này vào năm
tới. Dưới đây là vài chi tiết từ cô Caroline về hướng nhìn của mình về Canteen.
 Tầm nhìn của tương lai (Vision)
Là mẫu gương cho Canteen của các trường chung quanh Australia cung cấp dài hạn
những món ăn lành mạnh với những đồ ăn ngon theo 1 cách bền vững.
Sứ mạng (Mission)
Tiếp tục cung ứng thức ăn tươi, ngon và đầy đủ dinh dưỡng cho cộng đồng trường, đáp
ứng đủ sự kiêng cữ cần thiết cho các học sinh, nhân viên/giáo viên và các gia đình.
Mục đích (Purpose)
Biểu hiện cho các học sinh và gia đình việc ăn uống lành mạnh không những tốt cho cơ
thể mà còn tốt cho tinh thần nữa nhưng cũng rẻ và ngon miệng nữa.
 Mục tiêu của chúng tôi (Our Objectives)
 Phục vụ và thông báo tới các học sinh về thức ăn dinh dưỡng và ngon miệng
 Không có những chất phụ và bảo quản được thêm vào thức ăn.
 Duy trì thực hành này trong nhà bếp hay cửa hàng ăn uống từ những công ty
mà chúng tôi dùng làm nguyên liệu.
 Quảng bá việc ăn uống lành mạnh qua đó các học sinh sẽ ưa thích việc này lâu
dài trong tương lai.
 Cung cấp 1 sự mãn nguyện và bền vững trong dây chuyền cung cấp thực phẩm
cho các học sinh trường tiểu học đáp ứng yêu cầu của bản hướng dẫn về vấn
đề ăn uống.
 Sự bền vững dài lâu trong việc giao thương có hiệu quả
Cung cấp thức ăn với vị ngon được chuẩn bị với tâm tình và sự ân cần của canteen
trường.
 Lý do tại sao (Our Why)
Cho các học sinh hiểu biết ăn uống lành mạnh thì khá thú vị, và khuyến khích việc ăn
uống lành mạnh cho tương lai của các em..
Hiện nay chúng tôi đang tổng kết lại thực đơn và việc đăng ký đang được tiến hành, và
sẽ được chia sẻ tới các gia đình vào năm tới. Hy vọng ‘True Soul Kitchen’ sẽ bắt đầu
vào học kỳ 1. Caroline sẽ bắt đầu phục vụ dựa trên kết quả của việc thăm dò ý kiến
phụ huynh thời gian vừa qua. Điều quan trọng là các đồ ăn được phục vụ sẽ ngon và
rất khác với những lựa chọn của canteen trước đây.
Một điều thú vị khác là cô Caroline sẽ cống hiến 1 món ăn lành mạnh từ gia đình!
Vâng quá tốt phải không quí vị, nhưng nếu chúng ta làm việc chung với nhau hỗ trợ
‘True Soul Kitchen’ và tầm nhìn tương lai của họ, chúng ta sẽ có 1 cửa hàng ăn uống
tốt nhất trên thế giới cho tất cả các học sinh, gia đình và các nhân viên/ giáo viên!
Để giúp chúng tôi quảng bá sự phối hợp ‘True Soul Kitchen’, Caroline sẽ bán đồ ăn
trong ngày triển lãm hội hoạ và văn nghệ trường.. Cô Caroline sẽ có món ăn đặc biệt
của gia đình vào ngày này trong khi tất cả mọi người thưởng thức nghe nhạc từ ông
‘Louis’! Ngày đó cũng có xe van bán cà phê!
Một lần nữa, cám ơn thật nhiều tới cô Lisa cho tất cả những thời gian và nỗ lực mang
‘True Soul Kitchen’ tới trường chúng ta.

Học sinh tiên tiến hằng
tuần
Các em sẽ lãnh giấy khen
trong buổi tập họp chung
của trường.
ONE
A
B
C
D
THREE
A

B
FOUR
A
FIVE
A
SIX
B

Chúc mừng các em cho
sự cố gắng trong tuần
qua!

Tôi hy vọng mọi người có thể đến thăm trường vào ngày mai!

Ông hiệu trưởng.
Alex Artavilla
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