Newsletter
Thứ năm 17/08/2017
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
Buổi họp dành cho các phụ huynh,
thứ ba 22/08 từ 6g15 tới 7g15 tối Tờ
thông tin đã được gửi về nhà vào
tuần trước, qúi vị có thể liên lạc văn
phòng nếu muốn tham dự.
Lớp 5/6 sẽ đi tham quan “Melbourne
City walk’, xin nộp đơn lại trễ nhất
vào thứ tư 23/08.

Những ngày cần ghi nhớ 2017

Học kỳ 3


Những ngày thứ hai và
thứ ba
Chương trình học múa Footstep
cho các học sinh.
 Từ thứ hai 21 tới thứ
sáu 25/08
Hội chợ sách
 Thứ hai 04/09
Chương trình học bơi bắt đầu

Học kỳ 4

 Thứ hai 06/11
Ngày soạn giáo án – các học sinh
không cần đến trường.

Kính gửi qúi phụ huynh và người bảo hộ



Bữa điểm tâm ngày các người Cha/kỷ niệm ngừơi đặc biệt trong
cuộc đời của chúng ta?
(Father’s Day Breakfast/Celebrating the special people in our
lives!)
Năm nay chúng ta sẽ đi tới Sunshine Social từ 7g30 tới 9g sáng. Tờ thông
tin đã được gửi về nhà vào thứ ba. Hy vọng rằng mọi người có thể đến tham
dự. Họ bán bánh mì với bacon, trứng và cả bánh mì trứng với giá chỉ có
$3.00 cho mỗi ổ! Xin điền vào tờ đơn ngỏ ý và nộp lại cho nhà trường để
cho Sunshine Social họ biết có khoảng bao nhiêu phần ăn để chuẩn bị. Xin
liên lạc văn phòng trường nếu muốn biết them chi tiết.
 Gõ, gõ, ai ở đó vậy? (Knock, knock. Who’s there?)
Mọi người trong chúng ta sẽ có 1 lúc nào đó được nghe câu nói đùa mà cảm
thấy vui ở mọi lứa tuổi! Một trong những câu nói đùa sẽ làm cho chúng ta
có 1 sự cười thầm hả hê và kết thúc với câu ‘thật là buồn cười’. Không cần
biết là bạn 5 hay 50 tuổi, cuối cùng bạn sẽ cười rất nhiều khi nghĩ lại câu nói
đùa và tự hỏi là mình chưa bao giờ được nghe trước đây ngay cả mình
không nghĩ đến!
Những năm trước đây khoảng năm thứ 3 tôi đi dậy, 1 em học sinh của tôi
lớp 2 đã chia sẻ câu nói đùa này với tôi, câu đùa này tôi vẫn chia sẻ nó cho
đến bây giờ với các học sinh 1 khi có cơ hội.
‘Số 0 đã nói gì với số 8’
‘Dây thắt lưng đẹp’
Câu nói này đơn giản và thông minh! Tôi cười nhiều tuần lễ vì câu nói đùa
này! Ai đâu ngồi mà nhìn từ số 0 tới số 10 mà nghĩ tới cách các con số mặc
đồ khác nhau! Đối với tôi chúng chỉ là những con số! Đây là sáng kiến
tuyệt vời mà tôi có để so sánh những con số! Đối với tôi chúng chỉ là những
con số!
Dù sao đi nữa, đã có 1 câu nói đùa đã được chia sẻ với tôi tuần này bởi 1
học sinh lớp 1, câu nói đuà tôi liệt vào cùng thể loại đơn giản và thông minh
giống như câu nói đùa con số 0 tới số 8 – dây thắt lưng! Câu nói đùa đã làm
cho tất cả các nhân viên văn phòng ồ cười. Câu nói đùa mà các học sinh lớp
6 có thể cùng cười với nhau, còn lớp Prep sẽ cười lăn bò trên sàn nhà (mọi
người sẽ hiểu khi được nghe câu nói đùa này!)
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Tôi chia sẻ vì nó nhắc nhở chúng ta đôi khi những điều đơn giản mà có thể có
tác động lớn! Đây là cách mà chúng tôi thích làm việc tại trường Sunshine
Heights. Tôi không hâm mộ lắm về nhận thức đổi mới – không phải vì chúng ta
mua 500 Ipad thì trường chúng ta trở thành 1 trường đổi mới. Như tôi nói trước
đây, sự đổi mới đối với tôi thì đôi khi chỉ là những khoảng khắc, hành động đơn
giản nhưng lại có tác động rất lớn. Đó là tại sao tôi thích Thư viện sách dành
cho các phụ huynh. Đó cũng là tại sao tôi thích lòng cam kết của các nhân viên
ở trường đi theo hướng mà cả trường đang di chuyển. Đó cũng là lý do tôi
thích được nghe những nhà giáo dục khác nói rằng chúng ta nên hãnh diện là 1
trường cộng đồng và những gì chúng ta đã làm cho các học sinh. Gần đây tôi
đã đọc 1 bài báo khá thú vị mà hỏi các trường học làm thế nào để chúng ta giới
thiệu những điều mới lạ mà nó không dựa trên những nghiên cứu. Đó là điều
tôi hãnh diện về trường chúng ta và tại sao chúng ta tiếp tục có những bước tiến
lớn trong những năm tới. Những điểm nổi bật qua sự kiểm điểm của trường và
dữ kiện học hỏi của các học sinh gần đây đã cho thấy trường chúng ta với mức
độ ở đây:
 Các giáo viên/nhân viên có những kỳ vọng rất cao và họ rất thích ở
trường
 Các phụ huynh có quan điểm cao và rất khả quan về đường lối làm việc
của trường
 Kết quả học tập của các học sinh phản ánh là chúng ta đạt được trên
mức độ mà chúng ta phải đạt
 Các học sinh rất hãnh diện và cảm thấy liên kết với nhau.
Chúng tôi cố gắng gây sự ngạc nhiên với các học sinh và cộng đồng hằng năm
qua sự chúng tôi tiếp tục làm việc đi theo phương hướng sứ mệnh và tầm nhìn
của trường. Trong 4 năm tới, chúng ta có mục tiêu sẽ cho các em học sinh sự
tự chủ tốt hơn trong học tập, điều này thật thú vị! Tôi rất mong được chia sẻ
nhiều tin tức về phương hướng của tương lai trong những tháng tới.
Dầu sao đi nữa, đây là câu nói đùa tôi muốn chia sẻ với mọi người đặc biệt
những người đang cần nụ cười!
‘Tại sao cuộn giấy toilet lăn xuống đồi?’
(‘Why did the toilet paper roll down the hill?’)
‘Để nó có thể xuống tới đáy!’
(‘To get to the bottom!’)

Tôi hy vọng mọi người có 1 tuần lễ thật tốt!
Ông hiệu trưởng,
Alex Artavilla

Học sinh tiên tiến hằng tuần
Các em sẽ lãnh giấy khen
trong buổi tập họp chung
của trường.

PREP
A Sidney Slade
B Alex Huynh
C Rihanna Agan
ONE
A Adam Dib
B Yaqub Ali
C Scarlett McCarthy
D Oliver Nguyen
TWO
A TBA
B Chantelle Nguyen
C Roukaya Mesto
THREE
A TBA
B
Elias Pedrana
3/4A TBA
FOUR
A TBA
B TBA
FIVE
A Chan Uthum
B Raiden Nguyen
SIX
A Sara Banjanin
B TBA
Multimedia: Katie Vo
Art: Mara Feilo-Hasini
Sport: TBA
Spanish: Selena Melmet
Science: Elise Pasquier

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