Newsletter
Thứ năm 09/03/2017
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

Kính gửi qúi phụ huynh và người bảo hộ

Key reminders:





Ride2School Day March
17th
Harmony day Flash-Mob
March 21st
Creating your Troll Outfit
Even just a Troll Hairstyle
School Council Parent
Member Ballot 8th March


Những ngày cần ghi nhớ 2017

 Thứ hai 13/03
Ngày lễ nghỉ Đảng Lao Động
Các em được nghỉ học
 Thứ sáu 17/03
Ngày đạp xe tới trường
 Thứ ba 21/03
Ngày lễ hoà bình
 Thứ sáu 31/03
Ngày cuối của học kỳ 1
Các em sẽ tan học lúc 2g30
trưa
Học kỳ 2
 Thứ ba 18/04
Ngày đầu của học kỳ 2
Các em sẽ bắt đầu lúc 9g sáng
 Thứ năm 18/05
Ngày học hoàng hôn
từ 1g trưa tới 7g15 tối
 Thứ sáu 02/06
Ngày soạn giáo án –
Các học sinh sẽ không đi học

Như tôi đã đề cập trong những tuần vừa qua, đây là lần đầu tiên tờ thông
tin liên lạc được gửi tới gia đình qua ‘Tiqbiz’. Tuần tới sẽ có tờ thông tin
gửi về nhà bằng giấy.
Tôi cần bắt đầu tờ thông tin tuần này bằng lời cám ơn tới 1 nhóm phụ
huynh đã sáng tạo bức tranh treo tường ‘Dr Seuss’ cho trường chúng ta!
Nếu phụ huynh nào chưa có dịp coi qua bức tranh này. Bức tranh này
được đặt trên bức tường đối diện với đường Lachlan. Nhóm phụ huynh
này là cùng nhóm có rất nhiều sáng kiến cho trường mà chúng ta hy vọng
họ sẽ sáng tạo thêm trong tương lai rất gần!
Cám ơn tới một nhóm phụ huynh khác đã có cơ hội gặp mặt vào sáng thứ
tư tuần này để làm nên những băng cột đầu kiểu ‘troll’ cho ngày lễ an bình
(Harmony Day event)! Nếu phụ huynh nào muốn tham gia vào giờ làm
thủ công vui nhộn này, nhóm phụ huynh này sẽ gặp nhau vaò thứ tư tuần
tới. Xin nhắc nhở mọi người là chúng tôi hy vọng mọi tờ đơn cho phép
cho ngày Harmony được nộp lại trường vào ngày mai. Chúng tôi cũng cần
rất nhiều các phụ huynh giúp đỡ cho ngày hôm đó. Nếu phụ huynh nào có
thể giúp được xin liên lạc văn phòng nhà trường.


Ngày đạp xe tới trường thứ sáu 17/03
(Ride2School Day 17th March)
Thứ sáu tuần tới 17/03 là ngày Ride2School Day! Chúng tôi hy vọng
rằng tất cả các học sinh (nếu thời tiết cho phép) sẽ đạp xe, đi bộ, dùng
Scooter hay skate đến trường vào ngày này! Năm ngoái chúng ta khoá các
xe đạp và scooter dựa vào hàng rào trên đường Mailey của trường. Cho
những gia đình nào sống quá xa trường để có thể đi bộ, đạp xe, dùng scoot
hay skate tới trường. Chúng tôi khuyến khích các gia đình này nên đậu xe
cách xa trường và sau đó đi bộ với con em mình tới trường! Việc Ride2
School không những quảng bá 1 hoạt động tích cực và 1 lối sống lành
mạnh, mà còn rất tốt cho môi trường sống và giảm đi số lượng lưu thông
chung quanh nhà trường! Việc này là thắng lợi cho tất cả! Hy vọng rằng
sự kiện Ride2School sẽ khuyến khích thêm nhiều gia đình dung xe đạp, đi
bộ, skate hay scoot tới trường hằng ngày!
 Tiền sách (Book Packs)
Xin nhắc nhở tới các gia đình hạn đóng tiền sách (Book Packs) $160.00 đã
tới hạn, qúi vị có thể trả qua QKR, EFTPOS hay đến văn phòng trường.
nếu qúi phụ huynh có thể trả tiền càng sớm càng tốt chúng tôi rất cám ơn.
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Luyện tập trong trường hợp khẩn cấp
(Rehearsing our emergency processes)
Qúi vị có thể tưởng tượng được để giải thích 1 số điều cho những học
sinh nhỏ thì đôi khi nó là 1 thử thách. Một trong những lúc này đến là
khi chúng tôi yêu cầu tập luyện những khi khẩn cấp không giống như
những lúc chúng ta cần tản cư hay khoá cổng trường lại. Rất quan trọng
là tất cả các trường của tiểu bang Victoria được yêu cầu thực thi 1 cuộc
tản cư trong trường hợp khẩn cấp cho mỗi học kỳ. Khi chúng tôi tiến
hành cuộc luyện tập chúng tôi không muốn làm cho các em lo lắng
nhưng cũng muốn cho các em chuẩn bị sẵn sàng nếu chuyện này xảy
đến.
Tuy nhiên, cho 1 số học sinh (đặc biệt là các học sinh trong các học sinh
nam lớp 1 và 2) ở trường, việc luyện tập trong trường hợp khẩn cấp thì
làm cho giấc mộng trở thành anh hùng sẽ bốc cháy trong giấc mơ của
các em đồng thời cũng chuẩn bị cho tôi trong những trường hợp không
khẩn cấp như thế nào. Trong cuộc luyện tập năm ngoái 1 số học sinh trai
lớp 2 tra vấn quyết định của tôi khi tản cư các em ra bên ngoài phòng
gym của trường. Khi tôi hỏi các em có những lo lắng gì, thì 1 em đã trả
lời tôi rằng: ‘Nếu phòng gym bị cháy thì chuyện gì sẽ xảy ra?’. Khi tôi
trả lời chúng ta có 2 chỗ để tập họp là phòng gym và trước cổng trường
và nếu phòng gym bị cháy thì chúng ta sẽ đi ra đằng trước cổng trường.
Em trai đó hỏi lại ‘nếu cả hai chỗ đều bị cháy thì sao?’. Tôi lại trả lời là
chúng ta sẽ dời đến 1 chỗ bên ngoài trường là sân đá banh đối diện với
trường. Lúc đó tôi tưởng là mọi chuyện đã được giải toả, nhưng bé trai
đó suy nghĩ sâu sắc rồi lại hỏi: ‘Nếu tất cả các cây chung quanh trường
và sân đá banh đểu bị cháy?’ Cháu nghĩ điều này sẽ làm cho tôi bận rộn
cho nguyên ngày để suy nghĩ, nhưng tôi quyết định cho cháu coi bản đồ
tất cả những chỗ mà bên ngoài trường kể cả trường trung học Sunshine
College. Thoạt đầu tôi nghĩ mình đã làm cho em trai đó thán phục về kế
hoạch của trường và em có thể đi tập họp chung với các bạn mình, thì
em lại hỏi thêm tôi 1 câu hỏi: ‘Ông Artavilla ơi! Trong trường hợp có 1
hoả tiễn đang bay nào đó bắn những trái banh lửa xuống mọi chỗ thì
sao?’. Lúc đó tôi chỉ nghĩ câu trả lời cho câu hỏi này là: ‘Tôi cần 1 bộ
đồ Superman’. Cháu trai rất ấn tượng và hỗ trợ tôi: ‘Nhưng ông đeo
kính cận’.’ Trong những tuần tới chúng tôi sẽ luyện tập, hướng dẫn 1
cuộc tản. Chúng tôi sẽ Tiqbiz để cho mọi người biết. Tiqbiz là 1 ‘app’
và cũng cho phép chúng tôi liên lạc với phụ huynh trong trường hợp
không khẩn cấp.
Tôi hy vọng mọi người có 1 cuối tuần dài vui vẻ!

Ông Alex Artavilla
Hiệu trưởng trường tiểu học Sunshine Heights

Học sinh tiên tiến hằng tuần
Các em sẽ lãnh giấy khen vào
buổi tập họp chung của trường.
PREP
A
Maxwell Cheng
B
TBA
C
TBA
ONE
A
B
C
D

Ayla Ford
Bakir Soubaih
Aaron Dinh
Stella Zito-Ryan

TWO
A
TBA
B
Jessica Tran
C
Mong Ha
THREE
A
Jayden Lombardi
B
TBA
3/4A Kim Ngoc Nguyen
FOUR
A
Claire Barker
B
Grace Li
FIVE
A
Vincent Ly
B
Haylee Newman
SIX
A
Alessandro Cadelli
B
Vincent Tran

Multimedia: Vincent Tran
Art:
Akeelah Mabuoc Gray
Sport: Elias Pedrana
Spanish: Megan Duong
Science: TBA
Congratulations Everyone
Great Achievement!
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