Vietnamese Newsletter
Learning For Life

Thứ năm 01/12/2016

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:
 Những gì đang xảy ra tại trường
Sunshine Heights
(What’s happening at Sunny
Heights)
Đối với những phụ huynh may mắn có
thời gian ghé vàotrường thường xuyên, tôi
chắc chắn rằng họ sẽ đồng ý rằng đã có rất
nhiều điều thú vị đã xảy ra chung quanh
trường chúng ta. Nhưng những phụ huynh
nào không có cơ hội ghé vào trường, tôi
xin chia xẻ vài điều với qúi vị.
 Cấp lớp Prep (Prep)
Các học sinh lớp Prep đã sáng tạo các tác
phẩm 3D miêu tả các con vật mà các em
ưa thích với môi trường sống của chúng.
Các em học sinh đã bỏ rất nhiều suy nghĩ
vào trong công việc này, nghiên cứu khai
thác những điều cần thiết về con các con
thú và đã đưa ra một số sáng tạo để trình
bày trong những mô hình này.
 Cấp lớp 1/2 (Grade 1/2)
Các học sinh lớp 1/2 đọc sách rất nhiều,
các em đã xem xét, điều tra và khám phá
ra các tác giải mà các em ưa thích, ông
Anthony Browne và cô Jennie Baker. Các
em đã đọc thật nhiều sách của những tác
giả này và đã có những mối liên kết giữa
các bài văn với nhau.

 Cấp lớp 3/4 (Grade 3/4)
Các học sinh lớp 3/4 rất thích thú tập
trung vào môn toán học. Các em đã xem
xét và sưu tầm những dữ kiện về phân số
và nối tiếp những kiến thức và sự hiểu
biết về toán chia - cả 2 việc này đều là
trọng điểm và được chia sẻ công bằng.
 Cấp lớp 5/6 (Grade 5/6)
Các học sinh lớp 5/6 đắm mình thật sâu
trong việc viết văn của các em. Các em
đã chú trọng tới mục đích của những bài
viết và những thính giả và phần lớn các
học sinh đang trong giai đoạn chuẩn bị
xuất bản 1 bài viết mà các em lựa chọn.
Các học sinh cấp lớp 6 đang hồi tưởng lại
về thời gian tiểu học trong lúc các em viết
về việc tốt nghiệp của mình.
 Hội hoạ (Art)
Các học sinh trong thời gian này chuẩn bị
những chi tiết cho cuộc triển lãm hội hoạ,
bao gồm các hình điêu khắc được tái chế,
các ảnh mô tả các thảm họa thiên tai.
 Truyền thông (Multimedia)
Các học sinh phô trương sức mạnh sáng
tạo của mình qua việc sử dụng ‘ngừng
họat hình – stop animation’ để miêu tả các
thiên tại sử dụng những hình ảnh động.

Trang 2

 Thể dục thể thao (Physical)
Các học sinh đã chơi các trò chơi, hoạt động khác nhau. Những việc này không những
vui, nhưng đồng thời cũng quảng bá về vấn đề sức khỏe lành mạnh và những cách có
giá trị chỉ dẫn các em về làm việc chung theo đội, hợp tác và tinh thần thể thao.
 Khoa học (Science)
Phòng học khoa học là 1 trung tâm điều tra và sáng tạo. Một số học sinh đã nghiên cứu,
tham khảo về yếu tố trời mưa và nước sẽ đi về đâu sau khi trận mưa chấm dứt. Một số
em khác tiến hành để trình bày hình ảnh và mô hình về năng lượng mặt trời bằng cách
dùng giấy cứng làm hộp và những trái banh xốp mềm.
 Lớp học tiếng Tây Ban Nha (Spanish)
Cô Irene đã dựng nên 1 kệ triển lãm sách được viết bởi các em học sinh học tiếng Tây
Ban Nha, giúp các em học tên các thú vật và diễn tả tính năng của họ.
 Cuộc thi làm thơ của nhóm bạn hữu của dòng kênh Kororoit
Nhóm bạn của dòng kênh Kororoit xin chúc mừng từng học sinh đã tham gia vào cuộc
thi này. Chúng tôi đã quá sửng sốt khi đã có thật nhiều bài thơ tham gia cuộc thi.
Chung quanh Brimbank chúng tôi đã có hơn 100 bài thơ tham gia từ các trường tiểu
học! Có 4 giải thưởng cho cấp tiểu học trong đó có 2 em của trường Sunshine Heights.
Xin chúc mừng em Grace Li và Anastasia Lokhorst được trúng giải. Tất cả các bài thơ
tham dự cuộc thi sẽ được trưng bày vào đầu năm sau 2017 và 1 số bài thơ sẽ được bao
gồm trong cuốn sách. Chúng tôi sẽ thông báo tới qúi vị.
Cô Jessica
Hội trưởng của nhóm bạn hữu Korofoit Creek

 Đôị làm vườn của trường (Sunny Bees Working Bee)
Vào thứ năm 08/12 đội Sunny Bee của trường sẽ làm vườn chung quanh trường từ
9g15 tới 10g30 sáng. Họ sẽ dọn dẹp những cây trồng mới ở đằng sau khu ‘oval’ và hy
vọng sẽ làm ít cỏ, tưới cây và trải các vỏ cây trên các khu vườn. Nếu phụ huynh nào
có ít thời giờ rảnh rỗi xin tới giúp 1 tay, thật cám ơn!



Xin nhắc nhở về tờ thư hằng tuần của trường
(Weekly Newsletter)
Tờ thông tin hằng tuần của trường cả tiếng anh ngữ và tiếng việt đã có trên mạng
với địa chỉ: www.sunshineheightsps.vic.edu.au
Bắt đầu từ năm sau tờ thông tin sẽ được đăng trên mạng, việc này giúp cho môi
trường thêm lành mạnh khi chúng ta không phải tiêu thụ giấy tờ nhiều.
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!

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 TBA
B TBA
C Keilan Tumibay-Hayes
D TBA

Cấp lớp 1:
A Schicura Nguyen
B Malik Omar
C Emin Bal
Cấp lớp 2:
2A Aidan Tournier
2B Mayen Wol
2C Taha Saviak

Cấp lớp 3:
A Grace Li
B
Nick Truong
3/4A Thien An Nguyen
Cấp lớp 4:
4A Malale Tutakhil
Cấp lớp 5:
5A Rayan Abdiwahab
5B Josefa Do Rosario Aleixo
Cấp lớp sáu:
6A Maria Christodoulou
6B

Hung Tran

Sport: Saw Gay Thaw
Spanish: Aryave er Singh
Sandhu
Art: Grainne Corcoran-Taylor
Multimedia: Rhibbon-Joey
Monomal-Motulki

Science: Sophie Le

Cô hiệu trưởng tạm thời
Jacinta Goldie.

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

