Newsletter
Thứ năm 30/11/2017
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
Ok, chúng ta chỉ còn hơn 3 tuần lễ nữa là cuối năm học 2017 và với hơn
3,457 việc phải làm, mọi cái rất bận rộn tại trường! Sau đây là những điều
tóm lược:
Ngày mai là ‘kỷ niệm ngày hội’ sẽ từ 11g30 sáng tới 1g30 trưa. Dựa vaò dự
báo thời tiết rất có thể ngày mai trời mưa nhiều, dưới đây là chi tiết cho
ngày mai:

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










Triển lãm của các lớp Prep sẽ trong thư viện trường
Triển lãm của lớp 1 sẽ trong phòng học của 1A và 1B.
Triển lãm của lớp 2 sẽ trong phòng Gym của trường
Triển lãm của lớp 3A và 4A sẽ ở chỗ xếp hàng vào buổi sáng của
cấp lớp 3
Triển lãm của lớp 3/4A, 3B và 4B sẽ trong phòng học của các em.
Triển lãm của lớp 5A và 5B sẽ trong phòng học nhạc (Music room)
Triển lãm của lớp 6A sẽ trong phòng của lớp 2C (phòng bên cạnh
lớp 6)
Triển lãm của lớp 6B sẽ trong phòng của lớp 6.

Cám ơn thật nhiều tới các giáo viên và các học sinh cho sự thay đổi này.
Mặc dầu thiết lập những việc này bên ngoài sân chơi Basketball thì tốt hơn
nhưng cơ hội mưa lớn cho ngày mai thì rất có thể!
Cũng xin nhắc nhở ngày mai là ngày mặc quần áo thường cho các học
sinh (Cassual Dress Day)!
Cám ơn thật nhiều tời nhóm Uplift Collective cho ngày hội ‘Mind Body and
Sprit’. Chúng ta đã có 1 số việc xảy ra nguyên tuần! Xin qúi phụ huynh
theo dõi Flexibuzz cho các thông tin cập nhật. Hy vọng tất cả các gia đình
có thể tham dự với chúng tôi từ 11g30 sáng tới 1g30 trưa. Xin đừng quên
ký tên tại văn phòng.
Tuần tới là tuần lễ lên kế hoạch. Các giáo viên sẽ được phóng thích từ lớp
học của mình để làm việc với đội ngũ của mình.
Hiện nay chúng ta trong giai đoạn chọn lựa đội trưởng của trường cho năm
2018. Cám ơn tới tất cả các học sinh có nhã ý đăng ký cho vai trò này. Các
em sẽ chuẩn bị bản tường trình với các học sinh lớp 4 và 5 trong vài tuần lễ
tới. Chúc các em may mắn!
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Đây là phần cuối của chương trình chuyển tiếp cho các em lớp Prep 2018.
Chúng tôi xin chia sẻ đội ngũ giáo viên của Prep cho qúi vị. Như mọi người
biết cô Jenny sau nhiều năm là giáo viên của lớp Prep sẽ đảm nhiệm 1 vai trò
mới cho năm tới.
Xin nhớ rằng hiện nay chúng tôi vẫn đang tổng kết đội ngũ giáo viên cho năm
2018. Xin giới thiệu đội ngũ Prep năm 2018:
 Cô Sally Fowler – Giáo viên trưởng cho năm 2018
 Cô Ashlee Langer
 Xin chào đón cô Amalia, cô sẽ tham gia với cộng đồng chúng ta năm
2018.
Các giáo viên cũng đang bận rộn xắp xếp lớp cho năm tới 2018. Như mọi
người thấy đây là 1 việc lớn và mất rất nhiều thời giờ. Những yếu tố sau đây là
những điều mà các giáo viên sẽ chú ý khi chuẩn bị các lớp học:
 Bảo đảm có sự kết hợp về khả năng và vấn đề giao tế.
 Bảo đảm các học sinh làm việc tốt với nhau. Việc này rất quan trọng,
vì 1 số các em có thể là bạn nhưng có thể sẽ phân tâm các bạn khác
trong giờ học.
 Sự quân bình về giới tính
 Sự quân bình con số học sinh trong từng cấp lớp
Cũng xin nhớ những yêu cầu từ các phụ huynh cũng sẽ được chú ý tới, nhưng
có khi không thực hiện được vì rất khó mà có thể đáp ứng được yêu cầu của
mọi người. Tất cả những yêu cầu mà có thể được xem xét phải được đồng ý cả
từ giáo viên và phụ huynh. Đây là điều mà các giáo viên thảo luận chung với
nhau. Tôi sẽ chia sẻ với qúi vị trong những tờ thông tin tới về những thử thách
liên quan tới những yêu cầu khác.
Cấu trúc các lớp học cho năm tới bao gồm:









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!

3 lớp Prep
3 lớp 1
4 lớp 2
2 lớp 3
2 lớp 4
1 lớp 3/4
2 lớp 5
2 lớp 6.

Tôi hy vọng mọi người có thể đến thăm trường vào ngày mai!

Ông hiệu trưởng.
Alex Artavilla
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