Vietnamese Newsletter
Learning For Life

Thứ năm 24/11/2016

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.
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Báo cáo của ông hiệu trưởng
(Principal’s Report)
Xin nhắc nhở:


Hãy chuẩn bị sẵn sàng để ăn
mừng
(Get ready to celebrate)
Những ngày cuối năm đã gần kề,
chúng ta sẵn sàng cho những sự kiện
chào mừng kết thúc của năm.
Các học sinh và các nhân viên đã và
đang rất bận rộn chuẩn bị cho cuộc
triển lãm nghệ thuật và văn nghệ
trường sẽ được xắp xếp vào thứ năm
08/12. Thầy Borszczow và cô
Francine đã thâu nhận rất nhiều những
tác phẩm hội hoạ, bao gồm những
tranh sơn, tranh vẽ, hình chụp và các
tác phẩm điêu khắc. Tôi tin rằng mọi
người rất trông mong được chiêm
ngưỡng 1 cuộc triển lãm trong phòng
gym và bên ngoài hành lang sẽ trở nên
1 trưng bày lộng lẫy với nhiều thành
tích học tập của các học sinh. Các
giáo viên cũng làm việc với các học
sinh, luyện tập những bài hát và những
điệu múa cho buổi văn nghệ.
Buổi triển lãm nghệ thuật sẽ bắt đầu từ
5g30 và vào 6g tối chúng tôi yêu cầu
các học sinh đi vào lớp mình để chuẩn
bị cho buổi văn nghệ. Vào 6g30 tối
chúng hy vọng tất cả các gia đình đã
tìm được 1 chỗ ngồi thoải mái ở khu
vực chơi netball và basketball với đồ
ăn và nước uống của mình, sẵn sàng
lúc lắc theo điệu nhạc của buổi lễ.

Chúng ta sẽ bắt đầu buổi tối với sự trình
diễn từ cô Simone và nhóm trống
Drumming Extension và cô Irene với câu
lạc bộ Tây ban Nha. Tiếp theo đó là
những bài hát, điệu múa của tất cả các
lớp. Chúng tôi dự định là buổi văn nghệ
sẽ kết thúc trước 9g tối. Để bảo đảm cho
sự an toàn cho các học sinh, khi buổi văn
nghệ chấm dứt chúng tôi yêu cầu tất cả
các học sinh trở lại lớp mình và tên của
các em được đánh dấu khi có người nhà
đón. Chúng tôi hiểu rằng việc này sẽ mất
thêm thời gian, nhưng rất quan trọng cho
chúng tôi biết rằng tất cả các học sinh đi
về với 1 người lớn có trách nhiệm. Chúng
tôi thật cám ơn sự cộng tác của qúi phụ
huynh trong vấn đề này.
Nhưng những hoạt động cho ngày lễ hội
không dừng ở đây! Vào thứ tư 14/12 Cô
Simone sẽ cùng các em lớp Prep cho tới
lớp 4 trình diễn chơi trống cho cả trường
thưởng thức. Xin theo dõi sự thay đổi của
buổi trình diễn sẽ được bắt đầu từ 12g30
trưa. Xin mời tất cả các gia đình của
trường tới tham dự và sẽ đuợc tổ chức
trong phòng gym.


Chuẩn bị cho năm 2017
(Preparation for 2017)
Mặc dầu chúng ta làm việc rất chăm chỉ
cho năm nay, chúng ta bắt đầu có những
chuẩn bị cho năm 2017. Ngày hôm qua
các em lớp Prep cho năm 2017 đã có buổi
chuyển tiếp lần cuối. Một cuộc phỏng vấn
mặt đối mặt với các giáo viên lớp Prep.

Trang 2

Xin cám ơn tới tất cả các cha mẹ đã dành thời gian để hỗ trợ các em bắt đầu cho
năm tới. Đây là 1 bước thật lớn cho các gia đình tại Sunshine Heights chúng tôi
cố gắng làm cho cuộc chuyển tiếp càng êm ả càng tốt. Nếu ai có những quan
tâm gì về việc các em bắt đầu đến trường, xin liên lạc với trường và hẹn 1 thời
gian để đàm luận về vấn đề này.
Các học sinh hiện thời cũng chuẩn bị để chuyển sang lớp mới. Ngày hôm qua
các giáo viên đã gặp nhau với nhóm cấp lớp mới của mình để bàn luận những
học hỏi của họ cho học kỳ 1. Một phần của sự phát triển ‘tiếng nói của các học
sinh – student voice’ chúng tôi cảm thấy quan trọng cho các học sinh là các em
có sự góp ý về sự học hỏi và những kế hoạch cho cho các em. Các giáo viên sẽ
dùng những tài liệu này cho những ngày soạn thảo giáo án, thông thường vào
tuần thứ 10 của học kỳ. Tại thời điểm này các học sinh được xắp đặt vào những
lớp riêng biệt và có các gíao viên tương xứng. Các giáo viên/nhân viên sẽ họp
cùng nhau để xắp xếp cho các lớp học năm 2017 trong vòng 2 tuần lễ tới. Đây
là 1 nhiệm vụ phức tạp để đảm bảo các học sinh được xếp vào 1 lớp thích đáng,
chú tâm vào nhu cầu học tập của các em nói chung và phương cách cá nhân nói
riêng và cách học của từng em và mối quan hệ bạn bè theo nhóm.
Các học sinh sẽ gặp lớp mới và các giáo viên của mình vào thứ sáu 16/12.
 Cuốn báo của trường
(School Magazine)
Xin nhắc nhở tới tất cả các gia đình và các học sinh là chúng tôi đang nhận
đặt những cuốn School magazine. Đơn đặt hàng có sẵn tại văn phòng nếu
gia đình nào muốn, 1 cuốn sách với nhiều kỷ niệm thật qúi và giá cho mỗi
cuốn sách là $20, xin đăng ký càng sớm càng tốt. Cám ơn!


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 Adam Dimkopoulos
B Savana Hika
C Johnallan Sanchez Sales
D Alvin Taseen

Cấp lớp 1:
A Ario Mykyta
B Yosr Mohamed
C Rachel Yao
Cấp lớp 2:
2A Hillary Phung
2B TBA
2C Isabella Prenga

Cấp lớp 3:
A Kwe K’Paw Ba Aye
B
Phuc Nguyen
3/4A Jesminder Oosterlaak
Cấp lớp 4:
4A Charleen Dang

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.

Cấp lớp 5:
5A Emina Pepic
5B Andy Tran

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!

Sport: Grainne Corcoran –
Taylor

Cấp lớp sáu:
6A Ken Do
6B

Vanessa Le

Spanish: Tahila August

Cô hiệu trưởng tạm thời
Jacinta Goldie.

Art: Lung Lung
Multimedia: Preetha Anantha

Science: Lola Murray

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

