Newsletter
Thứ năm 25/05/2017
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

.Những nhắc nhở chủ yếu
*Ngày soạn giáo án, thứ sáu
02/06
Các học sinh không đến trường
*Ngày lễ nghỉ SN nữ hoàng
thứ hai 12/06-trường đóng cửa
*Thứ tư 28/06
Ngày phỏng vấn giữa giáo viên
& các phụ huynh.

Kính gửi qúi phụ huynh và người bảo hộ

Để bắt đầu tờ thông tin tuần này tôi muốn chào mừng và giới thiệu 2 giáo
viên mới gia nhập trường năm nay 2017. Xin chào đón cô Aasta De Kort,
cô thay thế cho thầy Vic Borszczow giáo viên dạy vẽ nghệ thuật từ lớp Prep
tới lớp 2. Thầy Vic gần đây đã về hưu từ việc giảng dậy. Cũng chào mừng
cô Daniela Cami đã thay thế cho cô Emma Smerke giáo viên lớp 1D.
Không may vì lý do cá nhân cô Emma đã từ chức từ trường chúng ta.
Tôi muốn chúc cả 2 cô Emma và thầy Vic mọi điều may mắn trong tương
lai và cám ơn sự đóng góp cho trường Sunshine Heights.


Những ngày cần ghi nhớ 2017

Học kỳ 2
 Thứ sáu 02/06
Ngày soạn giáo án –
Các học sinh sẽ không đi học
 Thứ hai 12/06
Sinh nhật nữ hoàng,
Các học sinh không phải tới
trường.
 Thứ tư 28/06
Ngày phỏng vấn giữa cha mẹ và
các giáo viên

Bạn quay tôi vòng vòng như 1 đĩa nhạc…(hay đại loại như thế!)
You spin me round round baby round round like a record…
(or something like this!)

Qua một phút chẳng có điều gì đáng để ý, kế đến từng học sinh dưới 12 tuổi
trên toàn quốc (và có thể trên toàn thế giới, và có thể trên cả mặt trăng) ai
cũng có ‘Fidget Spinner’! Ở đâu? Cái gì? Thế nào!
Nói thật ra 2 tuần trước đây trong khi tôi đang đi vòng quanh sân trường giờ
ra chơi, có 2 học sinh đến và chia sẻ với tôi, ‘những gì bây giờ tôi mới biết
fidget spinner’ là cái gì. Vào lúc đó, tôi thực sự nghĩ một vật gì đó rơi
xuống từ phía dưới của chiếc xe mà các học sinh lượm được trên đường khi
các em đi bộ tới trường! Tôi cũng không hiểu tại sao các học sinh lại quá
phấn khởi về việc này! Khi tôi hỏi các em tại sao các em lại thích đồ chơi
này, các em nói là các em có thể quay nó. Lạ vui, tôi nghĩ cái gì quay quay
lúc nào cũng vui, miễn là 1 người nào đó không bị trở ngại khi nổ máy xe
bởi vì họ mất bộ phận này.
Tôi đã thử quay đồ chơi đó và tôi cũng thấy thích.
Ngày kế đó, tôi thấy một học sinh khác với ‘đồ chơi quay’ này. Tôi nghĩ
các em có lẽ ‘lấy những đồ này từ những xe mà có trở ngại ở trường chúng
ta’. Tôi tiến gần lại 1 em và hỏi mua đồ chơi này từ đâu, em nói mua ở tiệm
bán đồ chơi. Vào ngay lúc đó có 2 em đi ngang qua tôi trong tư thế thật vui
và quay quay đồ chơi đó và cười thật tươi. Khi tôi đang đi tới các học sinh
này, tôi lại đụng phải 1 học sinh đang quay vòng vòng với đồ chơi của
mình! Lúc đó tôi nhận ra tôi đang có 1 giấc mơ hãi hùng về thứ đồ chơi
này! Trong khi tôi béo mình để tỉnh lại, tôi thấy 1 nhóm học sinh trai gồm 5
em đang ngồi ở sân basketball với cuộc thi đua về ‘spinning’
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Tôi không thể nào trốn khỏi những đồ chơi quay vòng này! Những đồ chơi này
từ đâu ra! Tại sao không có ai báo động cho tôi cả! Có bao nhiêu xe bị hư trên
đường ra vào của nhà họ bởi lẽ họ bị mất cái ‘spinning’ từ xe họ!
Sau tôi nhận ra ‘tự béo’ mình sẽ gây cho mình sự đau đớn, tôi quyết định đây
không phải là giấc mơ mà là trường chúng ta đang bị chiếm đoạt bởi con quái
vật quay vòng (spinning monster)! Đồ chơi này là 1 quảng cáo mới trên TV?
Có phải Taylor Swift hay Justin Bieber đổi tên thành Taylor Spin hay Justin
Spinner!
Khi tôi khám phá ra những ‘spinner’ huyền bí này gọi là ‘Fidget Spinner’, tôi
thật sự nghĩ đó là 1 sự đùa giỡn. Khi tìm hiểu thêm tôi khám phá là có ‘hành
vi’ đằng sau thiết bị này, lý do này là 1 trong những điều phát triển nhanh nhất
trong giới trẻ mà tôi thấy được trong thời gian dài! Ngay cả điều này làm cho
các giáo viên và qúi phụ huynh trên toàn nước bị điên khùng, tôi thấy vật này
mang lợi ích cho 1 số học sinh.
Đó là lý do tại sao tôi muốn các phụ huynh biết nếu những đồ chơi spinning
này làm cho các học sinh quá phân tâm trong lớp, các em sẽ cần giữ đồ chơi
này trong giỏ đi học hay để chúng ở nhà. Xin ghi chú là gíao viên của các em
sẽ nói chuyện với qúi vị nếu họ cảm thấy ‘the spinner’ mang lợi ích tới cho con
em của quí vị trong lớp. Việc được xử dụng đồ chơi này hay không là tùy ý các
giáo viên.
Xin ghi chú rằng Bộ giáo dục nhắc nhở qúi phụ huynh, các học sinh và nhân
viên trường những đồ dùng cá nhân thì không có bảo hiểm và chúng tôi không
có trách nhiệm nếu bị mất hay thiệt hại. Những đồ đạc này bao gồm: điện thoại
di động, đồ chơi điện, máy tính, đồ chơi, dụng cụ nhạc, đồ dùng thể thao và
những xe đậu chung quanh khuôn viên trường. Các phụ huynh, nhân viên được
khuyến khích không nên mang những đồ không cần thiết mà có giá trị tới
trường.
Cám ơn cho sự thông cảm về vấn đề này, xin đừng ngần ngại liên lạc với nhà
trường nếu quí vị có bất kỳ thắc mắc gì.

Xin đừng quên nếu gia đình nào có con em đến tuổi đi học năm tới
Xin đến văn phòng lấy đơn và nộp càng sớm càng tốt để giúp cho việc
lên kế hoạch cho năm tới.
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
Mikail Aydin
C Aahana Gupta
ONE
A Amir – Ali - Azizi
B Hanin Abdelfattah
C Luc Nguyen
D Shanae Stephens
TWO
A Alhleen Hossain
B Rihanna Hua Le
C Malik Omar
THREE
A
Matina Ezekiela
B
Teowaina Re Rito
Tawhi
3/4A Aaron Hoang
FOUR
A Selena Mehmet
B Tausi Tausi
FIVE
A Jason Musaka
B Ehtan Pateras
SIX
A Grainne Corcoran
Taylor
B DJ Newman
Multimedia: Malale
Tutakhil
Art: Arethya Lee Talagi
Monomai
Sport: Pauletta Jo Te Rito
Spanish: Amen Binyam
Science: Angelie Le

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