Newsletter
Thứ năm 24/08/2017
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

 Thứ sáu 25/08
Mặc đồ hoá trang cho tuần
lễ hội chợ sách
‘Đi 1 nơi nào đó bất cứ ở
đâu’

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



Biến cố của tuần lễ sách đọc (Book Week events!)

Xin cám ơn tới cô Brenda Ransome đã xắp xếp biến cố cho tuần lễ
sách 2017. Việc này bao gồm việc thăm viếng từ 1 tác giả và minh
họa Úc ông Roland Harvey, và ngày mai chúng ta sẽ mặc đồ hoá
trang. Trong suốt tuần chúng tôi cũng giới thiệu câu lạc bộ thư viện
của phụ huynh dùng các sách mà thông thường các học sinh từ lớp 3
tới lớp 6 thích đọc.


Ngày mai mặc đồ hoá trang ‘Đi 1 nơi nào đó bất cứ ở đâu’
- Cuộc biểu diễn hoá trang trong phòng gym tù 9g20 sáng.
(Escape to Everywhere Dress Up tomorrow! – Dress up
Parade 9.20am in gym, all welcome!)

Khi lớn lên tôi rất hâm mộ chương trình TV ‘Family Ties’. Tôi
không chắc chắn có phải vì nhân vật chính trong chương trình này tên
là ‘Alex’ hay không hay chương trình này rất vui.nhộn! Dầu sao đi
nữa, ông Michael J Fox đã đóng 1 vai trò rất lớn trong tuổi trưởng
thành của tôi, ông ấy đưa tôi vào cuộc mạo hiểm qua cuốn phim
‘Back to the Future’ và làm tôi có cảm hứng đứng trượt sóng trên đầu
chiếc xe với điệu nhạc của ban ‘Beach Boy’! (Tôi nói cảm hứng bởi
vì trừ khi tôi trở thành ‘chó sói trẻ - Teen wolf’, chứ không khi nào tôi
nghĩ về đứng trên đầu chiếc xe đang chạy). Tôi nhớ sau khi coi phim
‘Back to the future 3’, Michael J Fox có tên rất kỳ thú, nhưng bằng
cách nào đó mà ông đã đóng nhiều vai trò thật thú vị ở Hollywood!
Có lần tôi đã muốn đổi tên mình thành Alex J Artavilla…nhưng
dường như nó không có cảm giác giống nhau. Và rất khó để tìm 1 tên
chính giữa của người Ý mà bắt đầu bằng chữ J. Mặc dầu tôi không có
thể gia nhập với mọi người ngày mai trong việc hoá trang được (bởi
vì tôi tham dự ban phê bình cho trường Carlton North P/s), tôi dùng tờ
thông tin tuần này để chia xẻ kinh nghiệm và sáng kiến về bộ đồ hoá
trang mà tôi nghĩ trước khi nhận ra là tôi không thể tham gia được
Như mọi người biết, tôi rất phấn khởi cho sáng kiến cho bộ đồ của
mình, và đã có sẵn sàng để mặc.
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Tôi suy nghĩ thật nhiều về chủ đề ‘Lẩn trốn tới bất cứ chốn nào – Escape to
Everywhere’, điều đầu tiên đến với tôi là nhân vật Marty McFly, ông ấy không
thể lẩn trốn từ quá khứ nhưng thành công lẩn trốn của tương lai! Vâng, tôi
không thể tin tưởng được ý kiến này đến nhanh như thế nào. Cuối cùng, tôi
cũng có cơ hội để trở thành một và chỉ 1 Michael J Fox! Tôi chỉ cần 1 áo khóac
dầy mầu cam, quần jean mầu xanh và đôi giầy mầu trắng. Sau đó tôi nhận ra
phim ‘Back to the future’ không phải từ cuốn sách, rồi lại nghĩ sẽ chẳng ai nhận
ra điều này đâu. Rồi tôi lại nghĩ tôi có thể làm cuốn sách ‘Back to the Future’ 1
ngày trước đó. Sau đó tôi cảm thấy đói và đi ăn cơm tối. Sau khi ăn tối tôi nhớ
tới ý nghĩ của tôi, cơ hội trở thành Michael J Fox trong vai trò Marty McFly đối
chọi với ý kiến không phải từ cuốn sách! Xin đừng nói với cô Ransom, tôi
quyết định giả bộ tôi có cuốn sách ‘Back to the Future’ khi tôi 12 tuổi và chỉ có
1 bản sao và cuốn sách bị mất trong lúc tôi đang đạp xe ngang qua các đồi núi.
Sau đó tôi nhận ra là tôi có hẹn đi họp trùng với ngày ‘mặt đồ hoá trang’ vì thế
tôi không có cơ hội mặc đồ làm Marty nữa! Rồi tôi lại cảm thấy có lỗi khi nghĩ
đến nói dối với cô Ransom!
Vâng, điều này thật là căng thẳng cho tôi dẫn tới sự kiện này! May mắn, tôi
biết mọi người sẽ có 1 ngày thật vui, sẽ là việc tốt để kết thúc 1 tuần! Xin cám
ơn thật nhiều tới mọi người đã xắp xếp cho ngày này! Hy vọng là không quá
căng thẳng cho mọi người! Đồng thời, tôi quyết định cho phép tới bất kỳ học
sinh nào mà muốn mặc trang phục giống như Michael J Fox như cống hiến cho
1 vai trò nhỏ….nhớ đừng nói với cô Ransome là tôi nói như vậy.


‘Ngày dành cho các người cha – hay 1 người đặc biệt trong cuộc
đời của chúng ta - Bữa điểm tâm thứ sáu 01/09 tại nhà hàng
‘Sunshine Social’ từ 7g30 tới 8g40 sáng.
‘Father’s Day – The Special People in our lives ‘Breakfast Friday
1st of September – At the ‘Sunshine Social’ 7:30 am to 8:40am.

Cám ơn tới tất cả các gia đình đã nộp lại tờ đơn ngỏ ý tham dự bữa điểm tâm.
Xin nhớ rằng đây không phải là đơn đăng ký đồ ăn, đây chỉ là sự phỏng chừng
cho nhà hàng Sunshine Social biết cần chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn. Bữa điểm
tâm sẽ bắt đầu từ 7g30 tới 9g sáng. Xin nhắc nhở là các học sinh cần đến
trường bởi cha mẹ mình từ Sunshine Social từ 8g45 tới 9g sáng. Cám ơn cho
sự cảm thông và kiên nhẫn của qúi vị vì đây là lần đầu tiên chúng ta thử công
việc này. Thật tốt nếu quí phụ huynh có thể ghé vào Sunshine Social cám ơn
họ cho sự hỗ trợ của họ.
Sự việc này là 1 cơ hội cho chúng ta thể hiện 1 trường cộng đồng với các học
sinh và gia đình thật tốt tại trường chúng ta.
Tôi hy vọng mọi người có 1 tuần lễ thật tốt!

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

PREP
A B Marilyn Weston Barbuto
C Ari Taylor
ONE
A Shayla Bui
B Jayden Thomas
C AJ Laupola
D Khalid Yasin
TWO
A Samuel Urankar
B Oliver Harris &

Angelie Le
C Jayden Tanu Saputra
THREE
A Ayden Ford-Geyer
B Paddy Alexander
3/4A TBA
FOUR
A Jonah Medved
B Phuc Thien Nguyen
FIVE
A TBA
B Vitorah Toafra
SIX
A Rayan Abdiwahab
B TBA
Multimedia: Thien Thach
Nguyen
Art: Moujtaba Abdelbagi
Sport:
TBA
Spanish: TBA
Science: Novak Sobot

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

Ông hiệu trưởng,
Alex Artavilla
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