Vietnamese Newsletter
Learning For Life

Thứ năm 08/12/2016

Ông hiệu trưởng: Alex Artavilla
Chủ tịch hội đồng trường: Cô Kylie Barker
Giáo viên trực trường - School Supervision Times:

8.45am - 9.00am - 3.15pm - 3.30pm
Giờ mở cửa của Uniform shop: Uniform Shop Hours
Thứ ba và thứ năm: 8.45am - 9.15an / 3.00pm - 3.30pm

Buổi tâp họp chung của
trường vào mỗi chiều thứ sáu
lúc 2g30 chiều trong phòng gym
của trường.

Những ngày cần ghi nhớ!
Học kỳ 4
Tháng 12
 Thứ năm 08/12
Buổi trình diễn văn nghệ và
triển lãm nghệ thuật
của trường
 Thứ tư 14/12
Trình diễn trống từ lớp Prep tới
lớp 4 trong phòng gym lúc
11g30 sáng
Xin mời qúi phụ huynh tới tham
dự.
 Thứ năm 15/12
Lễ tốt nghiệp của cấp lớp 6
 Thứ ba 20/12
Ngày cuối của năm học
Các em sẽ tan học lúc 1g30
trưa. Xin quí phụ huynh đón
con em mình đúng giờ.
Học kỳ 1 năm 2017
Các em lớp Prep sẽ không đi
học vào các ngày thứ tư cho
suốt tháng 2/2017.
 Thứ tư 01/02
Ngày đầu tiên trở lại của các
cấp lớp 1 tới lớp 6
 Thứ năm 02/02
Ngày đầu nhập học của các em
lớp Prep sẽ bắt đầu từ 9g sáng
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Báo cáo của ông hiệu trưởng
(Principal’s Report)
Xin nhắc nhở:
Chúng ta đang xông vào những ngày
cuối năm, thời gian này rất bận rộn khi
mà rất nhiều người sẽ cảm thấy mỏi
mệt về tinh thần và thể xác. Đây là
thời gian chúng ta cần nỗ lực thêm để
chúng ta cảm thấy tốt nhất. Sau đây là
1 vài trích dẫn xin gửi tới và mong có
thể giúp qúi vị qua được thời gian này
với nhiều nhiệt thành và nhân phẩm.
Nếu qúi vị cảm thấy có những điều mà
quá sức trên sức tưởng tượng của
mình, rất quan trọng là qúi vị chia xẻ
và nhờ sự giúp đỡ của người khác.
Sự đo lường về 1 người nào đó không
phải chỗ đứng của họ trong lúc họ cảm
thấy thoải mái và tiện nghi, nhưng mà
sẽ theo chỗ của họ đứng trong những
thử thách và đối diện với khó khăn.
Câu nói của ông Martin Luther King.
Ngày mới sẽ đến với sức mạnh và
những ý nghĩ mới
Câu nói của cô Eleanor Roosevelt

Nhân lọai là 1 tình huynh đệ duy nhất
vì thế nên làm hoà với anh em của
mình
Câu nói của kinh Quran
Hạnh phúc là khi mình nghĩ 1 điều gì,
nói điều gì và làm 1 việc gì đó trong
an bình.
Câu nói của ông Ghandi
Nếu bạn có thể mơ 1 điều gì đó, bạn
có thể làm được nó
Câu nói của Walt Disney
Bí mật của sự nhận được trước đó là
sự bắt đầu.
Câu nói của ông Mark Twain
Yêu người bạn mình trong mọi lúc và
người anh em sẽ được sinh ra trong 1
nghịch cảnh
Câu nói từ kinh thánh
Để có thể có 1 hành động tích cực
chúng ta cần phát triển 1 cái nhìn tích
cực
Câu nói của Đức Dalai Lama

Mọi việc luôn là ‘không thể được’ cho
đến khi nó được chấm dứt
Câu nói của ông Nelson Madela

Điều chủ yếu trong sự yếu đuối là
chúng ta bỏ cuộc. Điều chắc chắn cho
sự thành công là luôn luôn thử thêm 1
lần nữa
Câu nói của ông Thomas Edison

Mọi thứ đều có vẻ đẹp của nó nhưng
không phải ai cũng nhìn thấy được.
Câu nói của Confucius

Hãy vui trong lúc này. Thời gian này
là của riêng bạn
Câu nói của ông Omar Khayyam

Trang 2

Tinh thần lạc quan là đức tin sẽ dẫn đến thành công. Không có điều gì có thể
làm được nếu không có hy vọng và lòng tự tin.
Câu nói của cô Helen Keller.
Buổi triển lãm nghệ thuật sẽ được bắt đầu từ 5g30 chiều.
1. Buổi trình diễn của cấp lớp Prep:
Lúc 6g tối: Tất cả các em lớp Prep sẽ vào lớp của mình để chuẩn bị, các phụ huynh của
các em sẽ vào phòng gym tìm chỗ ngồi.
Lúc 6g20 tối: Các em lớp Prep sẽ trình diễn
Lúc 6g50 tối: Tất cả các em lớp Prep sẽ rời khỏi phòng gym (qua cửa bên hông của
phòng gym) để cho phép các em lớp 1 và lớp 2 tiến vô phòng gym.
Các phụ huynh trở lại phòng học và đón con em mình ở đó, xin nhớ ký tên khi đón con
em mình.
(Nếu qúi vị có con em trong lớp Prep và lớp 1 hay 2, qúi vị có thể ngồi lại trong phòng
gym với con em lớp Prep của m nh.
2. Buổi trình diễn của lớp 1 và lớp 2:
Lúc 6g40 chiều: Tất cả các học sinh lớp 1 và 2 sẽ vào lớp mình để chuẩn bị, các phụ
huynh của các em sẽ vào phòng gym tìm chỗ ngồi.
Lúc 6g55 t ối: Lớp 1 và 2 sẽ trình diễn
Lúc 7g45 tối: Tất cả các em lớp 1 và lớp 2 sẽ rời khỏi phòng gym (qua cửa bên hông
của phòng gym) để cho phép các em lớp 3 và lớp 4 tiến vô.
Các phụ huynh trở lại phòng học và đón con em mình ở đó, xin nhớ ký tên khi đón con
em mình.
(Nếu qúi vị có con em trong lớp 1/2 và lớp 3/4, qúi vị có thể ngồi lại trong phòng gym
với con em lớp 1/2 của m ình.
3. Buổi trình diễn của lớp 3 và lớp 4:
Lúc 7g45 t ối: Tất cả các em lớp 3 & 4 sẽ vào lớp của mình để chuẩn bị, các phụ
huynh của các em sẽ vào phòng gym tìm chỗ ngồi.
Lúc 7g55 tối: Lớp 3 và 4 sẽ trình diễn
Lúc 8g25 tối: Tất cả các em lớp 3 & 4 sẽ rời khỏi phòng gym (qua cửa bên hông của
phòng gym) để cho phép các em lớp 5 và lớp 6 tiến vô. Các phụ huynh trở lại phòng
học và đón con em mình ở đó, xin nhớ ký tên khi đón con em mình.
4. Buổi trình diễn của lớp 5 và lớp 6:
Lúc 8g20 t ối: Tất cả các em lớp 5 & 6 sẽ vào lớp của mình để chuẩn bị, các phụ
huynh của các em sẽ vào phòng gym tìm chỗ ngồi.
Lúc 8g30 tối: Lớp 5 và 6 sẽ trình diễn
Lúc 9g tối: Tất cả các em lớp 5 & 6 sẽ rời khỏi phòng gym (qua cửa bên hông của
phòng gym) Các phụ huynh trở lại phòng học và đón con em mình ở đó, xin nhớ ký tên
khi đón con em mình.

Những tin tức còn lại xin qúi vị theo dõi trong bản tin bằng anh ngữ!
Tôi hy vọng mọi người có 1 cuối tuần vui vẻ!
Cô hiệu trưởng tạm thời
Jacinta Goldie.

Học sinh xuất sắc của tuần
(Student of the week)
Các em sẽ được trao bằng khen
vào buổi tập họp
chung của trường
Cấp lớp Prep:
A
B
C
D

Lolohea Motuliki
TBA
Yazid Elemejdaoui
Oliver Nguyen

Cấp lớp 1:
A Jessica Tran
B Rihanna Hua
C Sofia Asia
Cấp lớp 2:
2A TBA
2B TBA
2C Pranesh Naikar

Cấp lớp 3:
A Slena Mehmet
B
Anthony Tran
3/4A Belinda Vu
Cấp lớp 4:
4A TBA
Cấp lớp 5:
5A Eh Doe Htoo Shay
5B Elizabeth Howland
Cấp lớp sáu:
6A TBA
6B

Imogen Kortlang

Sport: TBA
Spanish: Felix MacKay
Art:

Danny Le

Multimedia: Christopher Cao

Science: TBA

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

