Newsletter
Thứ năm 03/08/2017
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 qúi phụ huynh,
thứ ba 22/08/2017 từ 6g15 tới 7g15
tối – xin qúi phụ huynh nộp lại tờ
đơn đăng ký mà đã được gửi về vào
tuần trước hay liên lạc với văn phòng
nhà trường nếu qúi vị có thể tới tham
dự.
…. .

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
Tôi bắt đầu tờ thông tin tuần này với lời chúc mừng cho các em lớp Prep kỷ niệm
100 ngày ở trường! Nhưng không may ngày đó tôi bận họp với các vị hiệu trưởng
khác nên không tham dự những hoạt động vui nhộn của các em (cũng trùng hợp là
tôi sẽ đi họp nguyên ngày cho ngày kỷ niệm 100 ngày của các em lớp 1 & 2 – Tôi
cần lên kế hoạch tốt hơn cho năm tới!).


Tuần lễ hội chợ sách ‘Trốn thoát đi mọi nơi’ 24/08
(Book Week ‘Escape to Everywhere’ 24th of August)
Cám ơn tất cả các phụ huynh đã chia xẻ những ý kiến về ngày hóa trang cho tuần lễ
hội chợ sách với chủ đề ‘Escape to Everywhere’. Chúng tôi biết đó là thử thách
nhưng đó là 1 điều thật thú vị. Tôi rất trông mong để xem những sáng tạo của các
học sinh/gia đình và các nhân viên diễn giải và giới thiệu chủ đề này! Chúng tôi hy
vọng sẽ có rất nhiều những ý kiến nguyên bản tuy nhiên đây là những cuốn sách
liên quan đến tư tưởng ‘Escape to Everywhere’ mà được chia sẻ bởi 1 số phụ huynh
qua việc hỏi ý kiến ‘Monkey’ mà có thể là tia sáng cho trí tưởng tượng của chúng
ta!
 Các nhân vật lịch sử (ví dụ; những lịch sử khủng khiếp) hay những quần áo
cũ (chơi bow beattie) hay những bộ quần áo cho tương lai miêu tả về
những cuốn sách mà đưa chúng ta mọi nơi với thời gian.
 Những bộ trang phục điạ lý giống như những lá cờ hay những bộ đồ thể
hiện ‘atlases’ hay những cuốn sách không phải tiểu thuyết.
 Căn nhà cây với 13 tầng lầu, làm 1 cuộc hành trình: Ra khỏi không gian
bên ngoài, ra ngoài biển cả. Côn trùng sống, động vật, những nơi với
những điều hoang dã.
 Các cuốn sách liên quan tới những cách về trốn thoát tới 1 nơi nào đó,
không gian, quá khứ, đất đai – phù hợp với không gian, máy bay phản lực,
lặn dưới nước, bong bóng khí quyển, thời gian du lịch, ảo thuật v.v…
 Sự thám hiểm của ‘Padding Bear’
 B.F.G (Người khổng lồ thân thiện – Big Friendly Giant), Dr Zeus, Ngày
xưa có 1 bà lão nuốt con ruồi, Điều thứ nhất và điều thứ hai, Wally ở đâu
và Người nhện.
 Các bộ đồ ngủ hay đồ của ghế xa lông bởi vì các em nhỏ thường có trí
tưởng tượng điên cuồng trong lúc đọc sách trước khi đi ngủ.
Đây là 1 vài tư tưởng! Thử thách của chúng ta khuyến khích các học sinh tư mình
có những suy nghĩ (chỉ trong phạm vi ngân sách và không cần thiết phải chuẩn bị 2
tháng!). Hy vọng phương án này không là 1 sự căng thẳng ở nhà!
Cũng như 1 câu phê bình trong việc góp ý Monkey với câu hỏi là công ty sách
‘Younger Sun Bookshop’có nên dựng nên 1 chỗ ‘pop up’ để các học sinh mua sách
mang về nhà không đây là 1 ý kiến tốt và chúng tôi đang tìm hiểu thêm!
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Chúng ta cũng đồng thời đăng ký vơi ‘Younger Sun Bookshop’đến trường trong
buổi phỏng vấn giữa Cha mẹ và giáo viên hằng năm vào học kỳ 1 để các phụ huynh
có thể mua sách cho thư viện trường!
Chúng ta cũng sẽ có những tác giả đến thăm trường trong tuần lễ hội chợ sách
‘Book week’
 Khởi động thư viện dành cho các phụ huynh (Launching or our
Parent Library)
Nói chuyện về sách, tuần này chúng tôi khởi động việc’ Parent Library’ để chia xẻ
những cuốn sách và các tác giả có giá trị mà quí phụ huynh có thể đọc cho hay với
con em mình! Thư viện ‘Parent Library’ chỉ dành cho qúi phụ huynh và được ở vị
trí hành lang gần các lớp học Prep. Công việc này là 1 hệ thống trung thực, mượn
1 cuốn sách, thích thú đọc, trả lại cho trường. Xin mọi người coi thêm hình ảnh
trên Twitter hay Flexibuzz!


Diễn đàn của các phụ huynh ‘Tự hỏi về việc học hành’
Parent Forum ‘Wondering about learning’
Cám ơn tới tất cả các phụ huynh đã tới tham dự cùng với ban lãnh đạo trường hôm
qua, thứ tư 1 phần của chủ đề diễn đàn ‘wondering about learning’. Mặc dầu là 1
nhóm nhỏ, chúng ta đã có 1 buổi thảo luận rất tốt! Có rất nhiều điều chúng ta mang
theo từ buổi diễn đàn mà chúng ta có thể khai triển thêm chi tiết nhiều hơn. Chúng
ta hy vọng sẽ có thêm 1 buổi diễn đàn về ‘wondering about learning’ trong những
tuần lễ tới. Cám ơn những phụ huynh đã tới tham dự với sự thành thật và những
câu hỏi của mình.


Cập nhật từ những nội qui của ban hội đồng nhỏ của trường
(Update from the Policy School Council Sub-Committee)
Cám ơn tới tất cả mọi người đóng góp vào nội qui đồng phục của nhà trường.
Chúng tôi rất hãnh diện về những trả lời của các học sinh. Những câu trả lời này
rất ăn khớp và đúng điểm!
Một vài chủ đề phổ biến trong phần tin khảo sát. Phần lớn các phụ huynh hài lòng
với chất lượng và giá trị tiền mà họ xài. Rất rõ ràng là những đồng phục hiện thời
thì giữ ấm cho mùa đông và giữ mát cho mùa hè
Vải dùng cho cổ áo của Tshirt, phần trên và áo khóac thì rất ngứa. Mặc dù phần
lớn các cha mẹ vui với con số những ngày mặc quần áo bình thường, các học sinh
muốn nhiều ngày hơn.
Dựa trên những câu trả lời này, nội qui của ban hội đồng phụ của trường sẽ tìm
hiểu thêm về giá cả hữu hiệu nhất cho áo len (jumper) cho đồng phục hiện thời của
trường và kiếm 1 lọai vải khác cho áo đầm, Tshirt, phần áo trên và áo khóac.
Chúng tôi cũng đề nghị thêm những ngày mặc quần áo thường cho từng học kỳ, số
ngày sẽ lên đến 3 ngày cho 1 học kỳ.
Đó là tất cả những điều từ chúng tôi. Xin cho chúng tôi biết nếu qúi vị muốn biết
thêm chi tiết.

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

PREP
A
B
C
ONE
A Clifford Fitzgerald
B Jack Beamish
C
D Rita Te Rito-Tawhi
TWO
A Maverick Ivanoski
B Amal Adam
C Trung Nguyen
THREE
A
B Matteo Casipit
3/4A Mayen Wol
FOUR
A Nancy Tran
B Edin Pepic
FIVE
A Yasin Ali
B Kneisha Gray
SIX
A Paulletta-Jo Te Rito
B
Multimedia: Bella Mare
Art: Tongjian Zhang
Sport: Grainne CorcoranTaylor
Nho Ngo
Ashley Parsons
Spanish: Josheph Slade
Science: Hillary Phung

Tôi hy vọng mọi người có 1 tuần lễ thật tốt!

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

Ông hiệu trưởng,

Alex Artavilla
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