Newsletter
Thứ năm 27/04/2017
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 ngày cần ghi nhớ 2017

Học kỳ 2
 Thứ năm 27/04
Chụp hình cả trường
 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

Mặc dù chúng tôi chỉ gửi về nhà tờ thông tin vào mỗi hai tuần qua Tiqbiz và
trang mạng của trường, tuần này chúng tôi sẽ gửi về nhà tờ thông tin ngắn
để làm nổi bật 1 vài tin quan trọng mà đang xảy ra ở trường.
Những tờ thông tin đã được gửi về nhà ….
Hai tuần đầu của học kỳ 2 qúi phụ huynh đã nhận được các thông tin bao
gồm:
 Bày tỏ ước muốn cho chương trình học bơi chỉ cho các cấp lớp từ
Prep tới lớp 4. Xin ghi nhớ là các tờ thông tin cho các học sinh lớp
5 và 6 chỉ là thông báo mà thôi.
 Tờ thông tin về việc cắm trại của lớp 3/4, và lớp 5/6
 Thông tin về việc giám sát các hoc sinh cho ngày học hoàng hôn
 Thông tin về tổ chức cho ngày học hoàng hôn
 Thông tin về việc kiểm tra lại của trường và diễn đàn của qúi phụ
huynh. Việc này bao gồm thông tin thăm dò ý kiến và cuộc diễn
đàn/thảo luân mở rộng cho qúi phụ huynh.
Xin liên lạc văn phòng nhà trường hay giáo viên của các em nếu qúi vị cần
thêm thông tin. Xin qúi vị kiểm tra ngày nộp các tờ đơn này lại để giúp
chúng tôi trong việc tổ chức các sự kiện này được chu đáo.
 Ngày học hoàng hôn, thứ năm 18/05 từ 1g trưa tới 7g15 tối
(Twilight School Day 2017 – Thursday May 18th 1pm to 7.15pm)
Xin nhắc nhở tới mọi người không còn lâu nữa là tới ngày học hoàng hôn
của trường năm 2017, được định ra vào thứ năm 18/05. Cho những gia
đình mới của trường, có thể liên lạc với tôi tại trường hay thỏai mái, tự
nhiên nói chuyện với những phụ huynh kinh nghiệm của trường về ngày học
hoàng hôn. Vào ngày này, ngày học sẽ bắt đầu từ 1g trưa và kết thúc vào
7g15 tối. Xin ghi nhớ là các học sinh sẽ được đón từ lớp học của các em
vào cuối ngày học.
Cho bữa ăn tối năm nay, chúng ta sẽ dùng chủ đề về Tây Ban Nha và gửi tới
các học sinh cơ hội để mua 1 tô ‘Paella’ với gia vị gà hay rau. Một tờ đơn
đăng ký đồ ăn sẽ được gửi vế nhà vào cuối tuần này hay đầu tuần tới. Xin
nhớ là các học sinh có thể mang theo đồ ăn từ nhà cho ngày học hoàng hôn.
Tôi hy vọng là mọi học sinh nên thử Paella, để chúng ta có thể dàn dựng 1
‘cantina’ ngạc nhiên giữa 2 dẫy nhà A và B!
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Tôi trông mong 1 số phụ huynh sẽ tình nguyện làm bồi bàn (waiter/waitress) để
giúp việc phân phát bữa ăn tối cho các em! Quí vị cần mặc quần đen, áo trắng,
khăn quàng cổ/tissue đỏ và với giọng nói Tây Ban Nha.
 Xin chúc cô Gail với mọi điều tốt đẹp! (Wishing Mrs Gail all the
best!)
Thay mặt cho toàn thể trường, tôi muốn chúc cô Gail và chồng cô mọi điều tốt
đẹp cho sự ra đời đứa con đầu tiên! Bắt đầu từ tuần tới cô Gail sẽ bắt đầu nghỉ
sanh cho tới cuối năm nay. Đây là thời gian thú vị cho cô và tôi trông mong
được gặp nhà toán học tí hon!
 Phản ánh lại của tuần trước (Reflecting on last week..)
Cuối cùng, mặc dù ngày Earth Day của chúng ta đã bị ‘rửa sạch’ tuần trước,
các học sinh vẫn có cơ hội nghe ông Wurundjeri Elder và ông Bill Nicholson.
Một số lớp đã thích thú nghe biểu diễn của ban nhạc Natural Culture và
Ephemeral. Nghệ sĩ Michael có nhã ý khám phá tài trợ của chính phủ để lập
lên phương án ‘nghệ sĩ trong dân chúng’ qua đó ông ấy có thể làm việc với
trường chúng ta trong tương lai - điều này thật thú vị! Chúng ta không thể
mang hoạt động khác mà chúng ta dự định là sẽ có ở kênh về trường, vì những
họat động này cần có dòng kênh để thực hiện. Các họat động này bao gồm
những con tầu rác và theo dõi độ sạch của nước. Mặc dù đi nữa các nhân viện
và học sinh đã có ấn tượng rất nhiều với những hoạt động này và họ đã rất
thích.
Cũng trong tuần, 1 nhóm học sinh lớp lớn đã có cơ hội đi tới Moonee Valley
Racecourse cho buổi họp ‘Vai trò lãnh đạo – Leadership’ cùng với 1 số trường
tiểu học khác ở Victoria. Nhóm học sinh đã được chọn bởi vì các em luôn thể
hiện sự sẵn sàng để phát triển khả năng lãnh đạo của các em. Trên đường về lại
trường, các em đều nói 1 điều quan trọng qua kinh nghiệm này mà các em biết
được đó là ‘những vị lãnh đạo tốt thường có những suy nghĩ vưọt qua ngoài
khuôn khổ’. Cô Noel và cô Sculli đã tham dự cùng với các em, cô Noel sẽ tiếp
tục hỗ trợ và hướng dẫn các em trong vai trò lãnh đạo. Mặc dầu chỉ có 1 số em
có thể tham dự ngày họp này, tất cả các học sinh còn lại của lớp 5/6 tuần này đã
tham gia vào cuộc đàm luận tập trung về vai trò lãnh đạo. Rất có giá trị cho tất
cả các học sinh học hỏi và phát triển khi các em bước vào lứa tuổi vị thành
niên.
Những tin tức còn lại xin mọi người theo dõi trong bản tin bằng anh ngữ.
Hy vọng mọi người có 1 tuần lễ thật tốt!

Ông Alex Artavilla
Hiệu trưởng trường Sunshine Heights.

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

PREP
A
Emily Wilkins
B
Robert Mulla
C
Jonathon Weller
ONE
A Adam Dimkopoulos
B Nukutai Ezkiela
C Akvin Susitharan
D Alexander Vasiliou
TWO
A Khin Ba Aye
B Cooper Montgomery
C Sienna Birbllis
THREE
A
Vendim Fejzullahu
B
Wilson Stelco
3/4A Ardian Azi
FOUR
A
Manh Tran
B
Crystal Ivanoska
FIVE
A Thien An Nguyen
B Mahamad Hassan
SIX
A
Tongjian Zhang
B
Jelena Nikolic
Multimedia: Alexander
Stelco
Art: Isabella Prenga
Sport: Erin Lay
Spanish: Alex Antoski
Science: Madeleine
Whelan

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