Newsletter
Thứ năm 23/11/2017
Principal: Alex Artavilla
School Council President: Kylie Barker
School Supervision Times:
8.45am - 9.00am
3.15pm - 3.30pm
Uniform Shop Hours:
Tuesday & Thursday
8.45am - 9.15am / 3.00pm - 3.30pm

.Những nhắc nhở chủ yếu

Kính gửi qúi phụ huynh và người bảo hộ


Những ngày cần ghi nhớ 2017

Học kỳ 4
 Thứ sáu 01/12
Ngày mặc quần áo thường
 Thứ năm 14/12
Ngày văn nghệ và triển lãm hội
hoạ
 Thứ tư 20/12
Lễ tốt nghiệp của các em lớp 6

Ngày hội Tư duy năm 2017 (2017 Mind Body Spirit
Festival)

Tuần tới chúng ta có ngày hội về vấn đề tư duy cho năm 2017, cám
ơn nhóm học sinh với nhiều cảm hứng đã xắp xếp cho ngày này (The
Uplift Collective).
Mục đích của ngày hội này là quảng bá nhiều đường lối khác nhau để
chăm sóc chính bản thân chúng ta.
Trong suốt nguyên tuần, các học sinh sẽ có điều kiện tham gia những
việc khác nhau vào giờ ăn trưa bao gồm: múa (dancing), yoga, kịch
nghệ (drama), ăn uống lành mạnh (healthy eating) v.v…
Ngày hội này cũng sẽ dùng vào việc chào mừng bộ môn học của học
kỳ 4 tập trung vào chung quanh việc học về cảm xúc và làm thế nào
để nuôi dưỡng 1 thể lực và tâm trí lành mạnh. Việc học hỏi từ môn
học này sẽ được trưng bày vào thứ sáu 01/12 là 1 phần của viêc ‘Chào
mừng trọng tâm của sự học hỏi’ sẽ bắt đầu từ 11g30 sáng tới 1g30
trưa. Mục đích của chúng ta về việc học hỏi là tạo nên ngày hội ở khu
vực basketball/ netball. Chúng tôi rất mong muốn thật nhiều phụ
huynh và các ông bà nội ngoại đến tham dự với chúng tôi, từ 11g30
sáng tới 1g30 trưa.
Tiếp theo việc chào mừng ngày hội học hỏi, và kết thúc cho nguyên
tuần lễ hội, chúng ta sẽ biến đổi sân chơi Basketball/netball thành sàn
nhảy.
Điều này có vẻ là 1 tuần lễ thú vị! Thứ sáu 01/12 cũng là ngày mặc
‘Quần áo thường – Casual Day’ ngày mà các học sinh có thể biểu
hiện chính mình. Vào ngày này, chúng ta sẽ mời thợ chụp hình
chuyên nghiệp để chụp hình cho trang mạng mới của trường. Trang
mạng mới sẽ là 1 phần của biểu tượng và huy hiệu mới của trường.
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Trang 2 - 23/11/2017

Bao gồm trong tờ thông tin tuần này là chương trình của ngày hội hôm
01/12. Chúng tôi cũng gửi về chương trình bằng giấy vào đầu tuần đó để
qúi phụ huynh biết rõ!
Rất trông mong cho tuần lễ ‘Thêm nhiều điều tốt đẹp - Extra
Goodness’!


Ngày triển lãm hội hoạ/ văn nghệ trường (Festive
Concert/Art Show)

Xin nhắc nhở tới mọi người ngày triển lãm hội hoạ và văn nghệ trường
sẽ vào thứ năm 14/12!
Vào buổi tối này, chúng ta có 1 số việc đã được hoạch định, bao gồm
việc chào tạm biệt thầy dậy Art, ông Vic Borszczow, thầy giải nghệ vào
năm nay với lý do cá nhân. Chúng ta mong được gặp thầy Vic và kỷ
niệm 34 năm thầy giảng dậy ở trường Sunshine Heights cũng là 1 phần
của hội triển lãm nghệ thuật.

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

 Những ngày họp chuyển tiếp của các em lớp Prep năm tới:
(Prep Transition dates)

FIVE
A

1. Ngày họp thứ nhất:
2. Ngày họp thứ hai:
3. Ngày họp thứ ba:

SIX
B

Thứ năm 16/11 - từ 9g30 tới 11g sáng.
Thứ năm 23/11 - từ 9g30 tới 11g sáng.
Thứ năm 30/11 - từ 9g30 tới 11g sáng.

Khi đi họp, xin qúi phụ huynh dẫn theo con em mình
Chúc mừng các em cho
sự cố gắng trong tuần
qua!

Chúc moi người 1 tuần lễ vui vẻ
Ông hiệu trưởng.
Alex Artavilla
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