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Phụ Huynh và giám hộ thân mến 

Ngày Tưởng Niệm:  

Các thành viên Hội đồng Thanh Thiếu Niên 
Trường đã tổ chức một lễ tưởng niệm tuyệt vời 
cho những người đã hy sinh mạng sống của họ 
trong các cuộc chiến thế giới, tại một cuộc họp 
đặc biệt vào ngày 11 tháng 11. Cô Otenstein và 
Cô Rakic đã tổ chức cho học sinh đọc The Ode 

và một bài thơ từ “On Flanders Fields”. Chúng tôi cũng đã nghe The 
Last Post và hát Quốc ca. Chúng tôi đứng ngoài bãi cỏ gần lá cờ Úc và 
tưởng nhớ những người nam và phụ nữ đã chiến đấu trong các cuộc 
xung đột ở nhiều quốc gia.  

Lãnh Đạo Học Sinh Năm 2023:  

Học sinh Lớp 5 sẽ trình bày bài phát biểu của mình trước ban giám 
hiệu trong vài tuần nữa, với hy vọng được chọn làm Lảnh Đạo Học 
sinh cho năm 2023. Chúng tôi sẽ công bố các lựa chọn của mình tại 
buổi lễ chào cờ toàn trường tại nhánh  Valley vào Thứ Sáu, ngày 20 
tháng 12 lúc 10 giờ sáng. Như đã làm trong quá khứ, các lảnh đạo học 
sinh hiện tại sẽ tham gia vào buổi chào cờ, bằng cách trao huy hiệu cho các lảnh đạo học sinh mới. Thư sẽ được gửi về nhà 
cho gia đình của những em đã được chọn làm lảnh đạo học sinh cho năm 2023. Học sinh của Học kỳ cũng sẽ được công bố 
tại cuộc họp nầy và thư sẽ được gửi về nhà cho những gia đình có con sẽ nhận được huy chương học sinh tiên tiến .  

Lễ Tốt Nghiệp Lớp 6:  

Thông báo đã được gửi về nhà cho các học sinh Lớp 6 của chúng tôi về việc sắp xếp Lễ Tốt Nghiệp. Các học sinh sẽ đi bộ đến 
Tòa thị chính Springvale vào ngày 19 tháng 12 để tập dợt trước buổi lễ được bắt đầu vào buổi tối. Chúng tôi sẽ cần sự cho 
phép của phụ huynh cho buổi đi bộ nầy, vì vậy vui lòng ký vào thông báo và gởi lại trường càng sớm càng tốt. Bữa tối sẽ 
được tổ chức tại Khách sạn Waltzing Matilda dành cho học sinh và nhân viên trước buổi lễ và học sinh sẽ cùng giáo viên đi 
bộ đến Tòa thị chính Springvale.  

Bơi Lội:  

Thật không may, điều nầy đã bị hủy bỏ một lần nữa. Trung tâm Noble Park chỉ mới thông báo cho chúng tôi vào tuần trước, 
vì vậy chúng tôi không có đủ thời gian để tìm một địa điểm khác với thông báo ngắn như vậy. Học sinh Lớp 6 sẽ được hoàn 
lại bất kỳ khoản tiền nào đã đóng cho trường và những học sinh khác có thể được giữ tiền nầy cho năm 2023. Vui lòng đến 
gặp văn phòng nếu quý vị cần làm rõ.  

Báo Cáo Thành Tích Học kỳ 2:                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                             
Hiện tại tất cả các giáo viên đều đang bận viết báo cáo và sẽ được gởi về nhà vào thứ Năm ngày 15 tháng 12. Xin chú ý đến 
báo cáo của con quý vị vào ngày nầy.  

Chúc hai tuần lễ thật tuyệt vời  

Julie Fìsher                                                                                                                                                                                                                
Hiệu Trưởng 

TÔN TRỌNG HỘI NHẬP THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG KỲ VỌNG 

Lịch Trường : 21/11/2022                                        
21/11: Buổi Học Về Sức khỏe và Phát Triển                  
 Cá Nhân #1                                                                
25/11: Lễ Chào Cờ: Lớp 3/4A và 5/6M biểu diễn 
26/11: Bầu cử Tiểu Bang ở cả hai nhánh trường 
28/11: Buổi Học Về Sức khỏe và Phát Triển Cá 
 Nhân #2                                                                  
 Cuộc họp của học sinh cần hỗ trợ đặc biệt 
 (SSG) tại nhánh Valley                                         
29/11: Cuộc họp của học sinh cần hỗ trợ đặc biệt 
 (SSG) tại nhánh Tây                                              
30/11: Bữa trưa đặc biệt/pizza                                          
02/12: Lễ chào cờ: biểu diễn của 1/2A và 1/2L  
05/12: Hoạt động nấu ăn lành mạnh của Lớp 3/4 

             Bữa tối của Hội đồng trường lúc 6 giờ chiều 

06/12: Chuyển tiếp cho các  lớp năm 2023            

07/12: Ngày Thể Thao Điền Kinh toàn trường tại 

 nhánh Valley                                                          



Ngày Thể Thao Điền KinhToànTrườngTại Nhánh 
Valley:  

Cô Farmer và Cô Zaher đã lên kế hoạch cho một ngày 
tuyệt vời tại nhánh Valley vào Thứ Tư, ngày 07 tháng 12, 
nơi các em sẽ thi đấu trong nhóm của chúng qua nhiều 
trải môn thể thao khác nhau. Sẽ có các cuộc đua chạy, 
chạy vượt rào và các hoạt động vui nhộn khác. Trẻ em 
được khuyến khích mặc quần áo theo màu sắc của nhóm 
mình trong ngày. Học sinh Nhánh Tây sẽ bắt đầu đi bộ vào 
khoảng 9 giờ 15 sáng và sẽ quay lại vào khoảng 1 giờ 15 
chiều. vì vậy các em sẽ ăn trưa tại Nhánh Valley .  Ngày Tưởng Niệm  

Phiên Chuyển Tiếp Cho  Các Lớp Năm 2023:  

Học sinh sẽ dành 2 giờ với giáo viên mới và các bạn cùng 
lớp cho năm 2023 vào Thứ Sáu, ngày 2 tháng 12, từ 12 giờ 
đến 2 giờ chiều. Các học sinh Lớp 6 sẽ học với một giáo 
viên khác trong thời gian nầy. Chúng tôi có nhân viên mới 
gia nhập vào năm 2023, nhưng tôi không chắc liệu họ có 
rảnh vào ngày nầy hay không. 

Mrs Rousseau có vé đi xem Ảo Thuật miễn phí dành cho 
gia đình của trường chúng ta .Vé có sẵn tại hai văn phòng 
chi nhánh trường. Nếu quý vị muốn đi xem, xin đọc thông 
tin dưới đây: 

Vé xem Ảo Thuật miễn phí đã đến-chúng tôi có 30 vé 
dành cho mỗi xuất dìễn vào ngày 4/12 vào lúc: 

11g00 sáng, 1g30 trưa và 4g00 chiều tại Thornbury             
Theatre . Mỗi xuất có 2x30 phút trình diễn với 15 phút 
nghỉ ở giữa xuất diễn. (cộng tất cả là 75 phút) 

Mái Che Hình Cánh Buồm  

   Lớp Căn Bản Đi Bộ Xuyên Hai Nhánh Trường : 

Thứ Sáu ngày 9/12 học sinh nhánh Valley sẽ đi bộ qua 
nhánh Tây để tham gia một sốt hoạt động  xuyên chương 
trình từ 9g30 sáng đến2g00 chiều. 

Thứ Hai ngày 12/12,học sinh nhánh Tây sẽ đi bộ qua 
nhánh Valley để tham gia một sốt hoạt động xuyên 
chương trình từ 9g15 sáng đến2g30 chiều. 



Phiên Chuyển Tiếp Lớp Căn Bản Năm 2023    

Màng Trình Diễn Của  Ảo Thuật Gia 



Lớp 5 Thiết Lập Quan Hệ Với Lớp Căn Bản Tại 
Community Kids  

                  Cảm Tưởng Của Giáo Viên  

Tôi rất biết ơn vì đã làm việc với Michelle Hamer trong ‘Những 
câu chuyện ma quái.’ Mỗi lần cô ấy đến làm việc trong lớp của 
tôi, lũ trẻ đều rất hào hứng và vui mừng khi gặp cô ấy. Có 
những lời chúc mừng cổ vũ, hào hứng và háo hức của các em 
để chia sẻ và nói về những gì các em đã viết trong tuần đó 
trong lớp. Michelle và tôi đã cộng tác với nhau và tôi đã học 
được nhiều điều từ cô ấy về việc nảy ra ý tưởng và bắt đầu khi 
ý tưởng không phải lúc nào cũng đến ngay lập tức. Tôi rất tự 
hào về những câu chuyện mà học sinh của tôi đã viết và rất 
thích đọc chúng. Sản phẩm hoàn chỉnh trông thật tuyệt vời và 
tôi sẽ giữ một bản sao trong lớp học của mình để các học sinh 
khác đọc và thưởng thức. Tôi để lại cho quý vị một câu nói của 
Walt Disney vĩ đại “Có nhiều kho báu trong sách hơn là trong 
tất cả chiến lợi phẩm của bọn cướp biển trên Đảo kho báu.” 
Tôi hi vọng quý vị thích sách! 

                   WEST CAMPUS                                                                     VALLEY CAMPUS

Grade  Week 6 Week 7 

FA Allen Alayp 

1/2 A Haydan Mila– John 

1/2 B Mikki Natasha-Edward 

3/4 A Lyra Marsya 

3/4 B Emily  Ravneet 

5/6 A Leonie Vince 

5/6 B Monica Jason 

Art   

PE  Eren 

Spani- Himson Duong 

Grade  Week 6 Week 7 

FA Rachael Lewis 

1/2 L Aidan Khang 

1/2 M Chanlida-Joe Christina 

3/4 L Saisawath Cecilia 

3/4 M Vanessa Adrian 

5/6 L Aahliya Noah 

5/6 M Linee Destiny 

Art Halitta Athena 

PE Teejay Justin,Victor,Malaika 

Span- Angela Athena 


