Newsletter
Thứ năm 16/11/2017
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

Kính gửi qúi phụ huynh và người bảo hộ

 Các đội trưởng của năm 2018 (School Captain 2018)
Chúng ta đã bắt đầu qúa trình tuyển chọn các đội trưởng của trường
cho năm 2018. Thật thú vị khi thấy có rất nhiều học sinh lớp 5 có nhã
ý muốn lãnh nhận vai trò này. Đây là công trạng của các học sinh
trong vai lãnh đạo hiện thời, các em đã làm những việc thật tuyệt vời
và đã là những gương sáng cho tất cả học sinh khác noi theo tại
trường Sunshine Heights.


Những ngày cần ghi nhớ 2017

Học kỳ 4
 Thứ sáu 01/12
Ngày mặc quần áo thường
 Thứ năm 14/12
Ngày văn nghệ và triển lãm hội
hoạ
 Thứ tư 20/12
Lễ tốt nghiệp của các em lớp 6

Ngày lên kế hoạch hằng năm (Annual Implementation
Day)
Vào thứ tư 22/11 có 10 giáo viên sẽ được phóng thích từ lớp học để
họ có thể làm việc nguyên 1 ngày tổng kết các chi tiết về kế hoạch
học hỏi năm 2018. Việc này liên quan tới ngày lên kế hoạch hằng
năm của chúng ta. Kế hoạch này phác thảo ra những hành động chủ
yếu chúng ta sẽ thực hiện để phát triển việc học tập, sự tham gia và
phúc lợi của tất cả học sinh trường.
 Thời gian khùng điên của năm (Crazy time of year!)
Các giáo viên lãnh đạo cũng đang bận rộn chuẩn bị cho năm 2018.
Những công việc bao gồm phỏng vấn các giáo viên, khai triển ngân
sách, tổng kết kế hoạch học tập và đặt mục tiêu cho 12 tháng tới.
Tuy nhiên, không phải chỉ có trường học là bận rộn nhưng phải nói là
cả thế giới ở trong trạng thái khùng điên với những ngày lễ hội đang
tiến gần tới chúng ta! Theo cá nhân tôi, lại có thêm những điều thử
thách khác như ngày kỷ niệm đám cưới và sinh nhật của vợ tôi vào
đầu tháng 12!
Trong thời gian tôi lớn lên, cuối tháng 5 là thời gian điên khùng vì
trong nhà tôi có 4 sinh nhật cứ cách nhau 2 tuần! Những ngày này
bao gồm sinh nhật của tôi, anh trai, em gái và mẹ của tôi. Ok, có thể
không là thời gian bận rộn cho tôi bởi vì tôi không cần phải làm gì
cả… mặc dầu vậy, có lần tôi thử thách mình qua việc mua cho mẹ tôi
1 món quà.
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Tôi biết mọi người sẽ nghĩ ‘một lần thôi’, vâng ‘1 lần thôi’. Như mọi người
biết tôi chưa tập luyện mình trở thành những người mà cần chuẩn bị từ 6 tháng
trước khi cần mua quà cho gia đình và bạn bè của mình. Đó là lý do tại sao
tháng 12 trở nên rất bận rộn! Tôi thì la lên nhiều với ‘oops’
Tôi cần mua quà cho ‘đó và đó’ trong vòng 2 ngày và tôi không có 1 ý kiến là
phải mua cái gì! Vì thế các phụ huynh có thể thấy tôi ở trung tâm các cửa hàng
hóa vào tối thứ năm thật trễ hay là dạo quanh các gian hàng ở Coles với hy
vọng tìm được một món hàng đặc biệt nào đó - điều này không bao giờ xảy ra!
Dù sao đi nữa, trong thời gian tôi lớn lên, 1 ngày trước sinh nhật của mẹ tôi, tôi
chợt nhận ra những người khác ngoài mẹ tôi ra họ có thể tự mua cho mình 1
món quà trong ngày sinh nhật của mình! Niềm tuyệt vọng của đêm cuối cùng,
chỉ còn 1 tiệm mở cửa trễ vào tối thứ sáu ở Cobram là cửa hàng Retravision.
Tôi thong thả rảo quanh với cảm nghĩ thảnh thơi, điều đầu tiên đập vào mắt tôi
là món hàng mới ‘Máy mát xa chân’ không chỉ là máy bình thường nhưng nó
có thêm 2 máy phụ thổi bong bóng! Làm sao có thể sai được! Để trước khi 14
thùng bị bán hết, tôi liền lấy 1 thùng và tiến về quầy tính tiền, tôi thân thiện hỏi
họ gói thùng trong 1 giấy đặc biệt cho sinh nhật, sau đó tôi đi về với suy nghĩ
thú vị khi mẹ tôi nhận được món quà này.
Một sáng kiến thật kỳ diệu! Máy Spa cho chân của mình! một bộ phận làm
việc cực nhất của ngày có cơ hội để tìm lại năng lượng cho ngày hôm sau dậm
chung quanh nhà! Còn điều gì tốt hơn là dành buổi tối của mình ngâm chân
trong chậu tắm nhỏ, nước ấm với bong bóng và cùng lúc ngồi xem TV!
Có ai không thể nào mà không cảm kích món quà qúi này không? Vâng đó là
mẹ tôi. Giả thiết, lý do của bà là không hoàn toàn ghi nhận sự cố gắng của tôi
mua món quà ở giây phút cuối vì bà có bàn chân nóng. Vâng, bà nói chân bà bị
nóng. Tôi không rõ đây có phải là 1 điều hay không? Qúi vị tưởng tượng xem
là mình sẽ gọi điện thoại cho ông chủ là mình không đi làm được vì chân mình
bị nóng!
Đó là lý do tại sao tôi chỉ mua quà cho mẹ tôi 1 lần mà thôi (once). Lần đó giờ
đây đã trở thành chuyện cười cho cả nhà.
Qua đây, đó là lý do tôi muốn nhắc nhở là với sự bận rộn thời gian này của năm
với rất nhiều hoạt động sẽ xảy ra, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đi những nhắc nhở
qua Flexibuzz. Nếu phụ huynh nào cần giúp đỡ làm thế nào để dùng ‘app’ này
xin liên lạc với văn phòng nhà trường.
 Những ngày họp chuyển tiếp của các em lớp Prep năm tới:
Transition dates)

Học sinh tiên tiến hằng
tuần
Các em sẽ lãnh giấy khen
trong buổi tập họp chung
của trường.
ONE
A
B
C
D
THREE
A

B
FOUR
A
FIVE
A
SIX
B

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

(Prep

1. Ngày họp thứ nhất:
Thứ năm 16/11 - từ 9g30 tới 11g sáng.
2. Ngày họp thứ hai:
Thứ năm 23/11 - từ 9g30 tới 11g sáng.
3. Ngày họp thứ ba:
Thứ năm 30/11 - từ 9g30 tới 11g sáng.
Khi đi họp, xin qúi phụ huynh dẫn theo con em mình
Chúc moi người 1 tuần lễ vui vẻ
Ông hiệu trưởng.

Alex Artavilla
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