Newsletter
Thứ năm 10/08/2017
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



Tuần lễ hội chợ sách ‘Đi mọi chỗ’ từ 24/08
(Book Week ‘Escape to Everywhere 24th of August)

Không còn lâu nữa là tới ngày mặc đồ hoá trang cho tuần lễ hội chợ
sách với chủ đề ‘Đi mọi chỗ - Escape to Everywhere’! Rất tốt khi
được nghe rất nhiều sáng kiến được chia sẻ từ các học sinh! Tuy
nhiên có 1 số học sinh vẫn giữ bí mật cho tới ngày hoá trang để ngạc
nhiên mọi người! Không biết có phải là sự trùng hợp hay không hay
là có sự bí mật giữa các em làm tôi bối rối về sự lựa chọn quần áo
mặc cho ngày hôm đó, nhưng tôi biết 1 vài ý kiến từ các em khá thú
vị cho câu hỏi của tôi về bộ đồ hoá trang mà các em sẽ mặc vào ngày
24/08, theo sau là những tiếng cười khúc khích được chuyền đi rất
nhanh.
Như tôi nói gần đây trong tin nhắn qua Flexibuzz, có hai học sinh
Prep trên đường đi vè từ lớp học đặc biệt khi tôi hỏi 2 em các con sẽ
mặc đồ gì cho ngày hoá trang. Giống như các em đã chuẩn bị cho
cuộc họp với tôi mấy tuần trước đây rồi, một em trả lời lại là ‘Con sẽ
mặc đồ giống như cây chì mầu bằng nến – crayon’ và em kia thì nói
con sẽ mặc đồ giống như tờ giấy – paper’. Trước khi tôi có cơ hội hỏi
về lý do đằng sau sự lựa chọn về quần áo mà các em chọn thì 2 em đã
chạy nhanh về lớp cười khúc khích với nhau! Tôi chắc chắn 2 em đắc
ý giơ tay ‘High five’ với nhau!
Ngày kế đến trong lúc đang thơ thẩn trong sân trường tôi tiến đến 1
em lớp Prep và hỏi em sẽ mặc đồ gì cho ngày hóa trang. Một lần nữa
câu trả lời không cần suy nghĩ em thưa với tôi: con sẽ mặc đồ giống
như cây thước kẻ, rồi sau đó chạy thật nhanh ra sân chơi tennis, với
tay nắm thành củ đấm vào không khí giống như em đã đá trái banh
vào gôn trong trận thể thao chung kết!
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Dầu sao đi nữa, tôi cố gắng tránh các em lớp Prep và đây là chuyện khó
khăn bởi vì các em là 1 nhóm thân thiện. Tôi phải đợi để xem chuyện gì
sẽ xảy ra vào ngày 24/08! Xin cám tới tất cả các phụ huynh và người
bảo hộ đã giúp các em học sinh với những sáng kiến và giúp các em
hành thình các bộ đồ này!
Để tiếp theo sự thành công của việc thư viện cho các phụ huynh, chúng
ta bắt đầu lập ra ‘Câu lạc bộ sách cho các phụ huynh – Parent Book
Club’ dùng những sách mà các học sinh lớp 4,5 và 6 thích đọc. Nếu các
phụ huynh của các em lớp Prep muốn tham gia vào nhóm này có nghĩa
là qúi vị sẽ thích thế giới văn chương mà con em mình sẽ bước vào trong
những năm tới! Các phụ huynh của các em lớp 4,5 & 6 sẽ có cơ hội học
hỏi thêm về sách mà con em mình đang gặp gỡ trong thời gian này. Qua
đó qúi vị sẽ có thể bàn về câu chuyện, tác giả mà các em đọc, khám phá
thêm về những nhân vật v.v…
Đây là câu lạc bộ sách dành cho các phụ huynh. Ở đây có những lợi ích
rất nhiều cho các học sinh (và qúi phụ huynh) là 1 phần của câu lạc bộ
sách của trường Sunshine Heights!
Chúng tôi sẽ cung cấp sách cho câu lạc bộ này. Qúi phụ huynh có thể
gặp nhau trong thư viện trường 2 lần một tuần, hay tổ chức 1 câu lạc bộ
sách, cà phê tại Sunshine Social Club! Chúng tôi sẽ cung cấp và hỗ trợ
các phụ huynh co nhã ý muốn tham gia câu lạc bộ này! Tóm tắt lại, đây
là 1 cách mang tính cách vui nhộn để khám phá về những cuốn sách và
tác giả có giá trị mà 1 ngày nào đó qúi vị có thể giới thiệu với con em
của mình! Xin liên lạc với tôi tại trường nếu phụ huynh nào muốn tham
gia vào câu lạc bộ này hay qúi vị đã có 1 nhóm chuẩn bị sẵn sàng! Mục
đích của tôi là ít nhất chúng ta có 6 nhóm câu lạc bộ sách hoạt động tốt
đến cuối năm nay! Hãy cùng nhau tham gia vào câu lạc bộ này!
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 TBA
B TBA
C TBA
ONE
A Jayden Truong
B Yazid El Mejdaoui
C TBA
D Aswath Thiyagarajan
TWO
A Nghia Le
B TBA
C TBA
THREE
A Carla Prelorenzo
B Vanessa Nguyen
3/4A TBA
FOUR
A TBA
B Youssef Mesto
FIVE
A Ciara Lombardi
B Kim Ngan Nguyen
SIX
A TBA
B TBA
Multimedia: Elizabeth
Howland
Art: Jena Humphries
Sport: TBA
Spanish: TBA
Science: Jonas Rosado

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

2

1-19 Mailey Street

8311 7100

sunshine.heights.ps@edumail.vic.gov.au

West Sunshine 3020

9311 8343

@4744SHPS

sunshineheightsps.vic.edu.au

