Newsletter
Thứ năm 04/05/2017
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

Kính gửi qúi phụ huynh và người bảo hộ

Key reminders:

Những lời nhắn nhủ chủ yếu:
 Xin quí phụ huynh nộp lại tờ đơn của ngày học hoàng hôn liên quan
đến việc trông coi các học sinh và tờ đơn đăng ký đồ ăn (notices –
supervision and food order)
 Xin nộp lại tờ thăm dò ý kiến (Big survey).

Những ngày cần ghi nhớ 2017

Học kỳ 2
 Thứ năm 18/05
Ngày học hoàng hôn
từ 1g trưa tới 7g15 tối
 Thứ sáu 02/06
Ngày soạn giáo án –
Các học sinh sẽ không đi học
 Thứ tư 28/06
Ngày phỏng vấn giữa cha mẹ và
các giáo viên

Không còn bao lâu nữa là tới ngày học hoàng hôn (Twilight School Day). Cám
ơn tới tất cả các phụ huynh đã nộp lại tờ đơn về việc trông coi con em mình và
tờ đơn đăng ký thức ăn cho ngày học hoàng hôn. Như tôi đã nói tuần trước,
chúng ta để thêm vào chủ đề về Tây Ban Nha với món ăn ‘Paella’ cho bữa trưa
(có nghĩa là cho bữa tối) sẽ có múa điệu của người Colombian cho 1 số lớp để
cho các em vui (với đội múa Colombian bên ngoài cho bữa trưa (ý của tôi là giờ
chơi cho bữa tối!). Tuy nhiên, điều quan trọng nhất về ngày học hoàng hôn là
chúng tôi hy vọng có rất nhiều phụ huynh đến để xem con em mình học hỏi như
thế nào trong 1 ngày học.
 Xây dựng trên những gì mà chúng ta đã thành đạt được…..
(Building on from what we have already achieved…)
Như đã được nhắc đến trong những tờ thông tin trước, năm nay chúng ta sẽ xem
xét lại những gì mà chúng ta đã đạt được trong 4 năm qua để rồi thiết lập 1 kế
hoạch mới cho 4 năm tới. Tuần trước tôi đã gửi về 2 tờ thông tin 1 phần về quá
trình xem xét lại kế hoạch của chúng ta bao gồm ‘bản thăm dò ý kiến về trường’
và ‘diễn đàn của các phụ huynh’. Quá trình xem xét lại kế hoạch cũng bao gồm
1 số cuộc đối thoại với các giáo viên/nhân viên và các học sinh, bởi vì chúng tôi
muốn bảo đảm tiến hành thông qua rõ ràng với những thực tế hiện tại của
trường và tiếp tục nâng cao mong đợi của chúng ta và thử thách các suy nghĩ
của chúng ta.
Là phụ huynh của trường chúng ta, qúi vị cần hãnh diện với các nhân viên/giáo
viên của trường vì họ luôn sẵn sàng tiếp tục cố gắng và thử những điều mới cho
lợi ích của các học sinh. Việc này bao gồm các giáo viên trong nhóm lãnh đạo
với trách nhiệm luôn làm việc chung với nhau để hỗ trợ đội ngũ của mình để
làm tốt hơn giám sát các học sinh trong sự phát triển học tập của các em. Tôi
rất trông mong để xem những gì xảy ra từ quá trình xem xét này bởi vì thói
quen của chúng ta tạo nên bảo đảm các học sinh là trọng tâm của mọi quyết
định ở trường chúng ta. Kỳ nghỉ hè vừa qua tôi đã chuẩn bị quá trình kiểm
điểm bằng cách cho bản thân mình 1 thử thách qua kinh nghiệm về chiều cao và
thú vật – Hai khía cạnh này thì hiếm và rất thấp trong việc đo lường lòng tự tin
của tôi. Điều này xảy ra vì đối với tôi khi sinh ra tôi không có năng khiếu về
chiều cao và lớn lên trong nhà với thú vật.
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Dầu sao đi nữa, kỳ nghỉ vừa qua gia đình tôi thuyết phục tôi tham gia vào việc cỡi ngựa
(thật sự đây là 1 phần quà sinh nhật mà chúng tôi cho con gái lớn của tôi vào tháng 6
năm ngoái mà phải dùng trước khi hết hạn). Vì thế 1 ngày đẹp trời trong kỳ nghỉ hè,
chúng tôi đi Geelong tới vùng Airleys Inlet để hoàn thành giấc mơ yêu thích cỡi ngựa
của cả 2 con gái tôi (quí vị có thể cộng thêm vợ tôi vào đó luôn).
Kinh nghiệm cỡi ngựa của tôi chỉ trên TV. Ngựa phóng nhanh, đôi khi chạy thật nhanh
mà không lắng nghe người cỡi mình, và có thể hất người cỡi xuống bởi lẽ ngựa mạnh
hơn mình và khi nó hất mình xuống thông thường thì rất lâu mình mới trỗi dậy được,
trừ khi bạn là ngôi sao của buổi trình diễn.
Trên đường đi đến chuồng ngựa, trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao khai triển 1 kế hoạch
nếu tôi bị ném xuống khỏi ngựa và té xuống an toàn nếu tôi phải trong trường hợp nếu
1 ngựa chỉ thích đứng và ăn cỏ, hay là cỡi 1 con ngựa mà không thích ‘loài người –
human’. Trong suốt 1 tiếng rưỡi cỡi ngựa tôi chỉ nghĩ đến nếu tôi bị ngựa hất xuống thì
tôi nên buông giây ra liền hay không. Việc này xảy ra vì tôi coi phim 1 lần thì thấy
người cỡi ngựa bị hất xuống mà nếu vẫn nắm lấy giây thì sẽ đưa đến kết quả không
mấy tốt cho lắm. Tôi cảm thấy tự tin hơn khi biết rằng tôi luyện tâm trí mình không
nắm giây lại khi bị té xuống, mọi suy nghĩ trở nên tệ hơn khi tôi đến chuồng ngựa và 1
bảng chỉ dẫn thật to ‘CƯỞI NGỰA LÀ 1 HOẠT ĐỘNG NGUY HIỂM’. Tấm bảng
hiệu này không những lớn nhất mà còn được viết trên bảng với mầu cam hào quang
bằng chữ hoa! lời cảnh cáo này chẳng khác gì ‘CHÀO MỪNG QÚI KHÁCH,
TRƯỚC KHI BẠN CƯỠI NGỰA, XIN LIÊN LẠC VÀ TẠM BIỆT GIA ĐÌNH
VÀ BẠN BÈ CỦA MÌNH VÌ CƠ HỘI SỐNG SÓT CỦA BẠN SẼ RẤT ÍT’. Tại sao
phải đánh lòng vòng vào bụi cây! Bảng hiệu viết với chữ to này là điều mà tôi thấy
trước nhất. Điều thứ hai đập vào mắt tôi là chiều cao của 1 con ngựa so với những con
ngựa khác. Loại ngựa mà ngày xưa họ dùng để kéo đổ các toà nhà xuống. Vợ và 2 con
tôi cười thật to khi nhìn thấy con ngựa và họ đánh cá với nhau là tôi sẽ phải cỡi con
ngựa đó. Đúng như lời tiên đoán của họ. Yên ngựa thì cao hơn tôi! Tôi cần cái thang
5 bậc để bước lên. Tôi phải nhắc nhở người hướng dẫn đây là lần đầu của tôi và con
ngựa mà tôi ngồi sẽ cho tôi tầm nhìn tốt hơn là tòa tháp Eureka. Người hướng dẫn cho
tôi bài học chỉ có 3 phút làm sao để tự chủ con dã thú này và phải làm thế nào khi nó
bắt đầu chạy nhanh. Tôi nghỉ là mình phải có buổi hướng dẫn bằng powerpoint hay 1
tờ giầy in ra đàng hoàng và 1 bấm nút để nhảy dù ra! Tôi quên mất là tôi có các con ở
bên tôi và không màng là có Ok cho các cháu hay không! Tôi lúc đó chỉ nghĩ đến là tôi
không nên làm ‘Trojan’ giận dữ! hay nghĩ là nó chỉ muốn lẩn quẩn ở 1 khu vực ổn
định, người hướng dẫn quyết định đưa chúng tôi đi qua các bụi rậm – không có hàng
rào – lúc đó tôi lại nghĩ có thể Trojan lại cảm thấy được tự do và quyết định chạy trốn!
Khi đó con ngựa con của người hướng dẫn không thể nào mà có thể bắt kịp Trojan
được! May mắn cho tôi, Trojan là con thú khổng lồ nhẹ nhàng và chúng tôi có thời
gian rất thích thú! Đi được nửa đoạn đường mới làm cho tôi thấy an toàn! Sauk hi tôi
bắt đầu cảm thấy như 1 cao bồi - mặc dù tôi không có nón, giầy, vũ khí, bảng hiệu hay
giọng nói của cao bồi. Mặc dầu tôi cố gắng hát với giọng cao bồi nhưng các con tôi
nhanh chóng kết thúc 1 cách nhanh chóng bởi vì có nhiều người khác trong nhóm với
chúng tôi!
Nói tóm lại đây là 1 kinh nghiệm rất tốt đã cho tôi sẵn sàng các thiết lập cho việc xem
xét lại của trường. Cũng xin nhắc qua là người hướng dẫn là rất tốt!
Tôi rất trông mong được nói chuyện với rất nhiều người để chúng ta có thể xây dựng
được dựa trên những gì mà chúng ta đã đạt được để làm trường Sunshine Heights là 1
nơi chốn thật kỳ diệu trong việc học tập và vui chơi.
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
vào
buổi tập họp chung của
trường.

PREP
A
Clio Pasquier
B
Aarza Ahir
C
Madision Todorovski
ONE
A Yasmin Jaber
B Claudia Nguyen
C Riyadh Mousa
D TBA
TWO
A TBA
B Hafsa Mahamed
C Sina Soli
THREE
A
Arethya-Lee TalagiMonomai
B
Hamdi Mahamed
3/4A Say Lay
FOUR
A
Lily Tran
B
Saw Gay Thaw
FIVE
A Alexander Stelco
B Mahamed Agan
SIX
A
Josefa Do Rosario
Aleixo
B TBA
Multimedia: Grainne
Corcoran Taylor
Art: Liam Rosado
Sport: Marilyn Weston
Barbuto
Spanish: Belinda Vu
Science: Josheph Slade

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