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Sự kiện cộng đồng:  

Sự kiện cộng đồng đầu tiên của chúng tôi sẽ diễn ra 
vào Thứ Tư, ngày 4 tháng Năm tại nhánh Valley . 
Ông Lightfoot sẽ tổ chức "Cuộc đua kỳ thú", nơi các 
gia đình cùng nhau làm việc để tìm ra manh mối mà 
ông đã giấu xung quanh trường. Chúng tôi cũng sẽ 
có món xúc xích, được cung cấp bởi OSH Club, người 
điều hành các hoạt động trước và sau giờ học của 
chúng tôi tại mỗi nhánh trường. Một thông báo sẽ 

gởi về nhà vào đầu học kỳ tới, yêu cầu thông báo số lượng xúc xích cần 
cho mỗi gia đình, để chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ.  

Bài kiểm tra thực hành NAPLAN:  

Tất cả học sinh Lớp 3 và 5 đã tham gia bài kiểm tra thực hành NAPLAN trực tuyến vào Thứ Năm tuần trước.  

Điều nầy để Bộ có thể kiểm tra băng thông tin, vì tất cả học sinh Lớp 3 và 5 trên toàn Tiểu Bang sẽ được tham gia vào cùng 
một thời điểm. Không có dữ liệu nào được ghi lại cho cuộc thử nghiệm nầy. Điều nầy là để chuẩn bị cho NAPLAN trực tuyến 
vào tháng Năm.  

Phụ huynh có con học lớp 3 hoặc 5 sẽ nhận được một lá thư, tập sách nhỏ về NAPLAN và lịch kiểm tra trong thời gian sớm 
nhất. Tuy nhiên, nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về NAPLAN, vui lòng trao đổi với giáo viên của con quý vị.  

Nghỉ phép dài hạn:  

Tôi sẽ nghỉ tuần cuối cùng của học kỳ nầy với chế độ Nghỉ Phép Phục Vụ Dài Hạn. Tôi sẽ cùng gia đình đi du lịch đến Mildura 
để trải qua một tuần thư giãn trên khách sạn nổi trên Sông Murray. Cô Kenny sẽ là Quyền Hiệu Trưởng khi tôi vắng mặt, và 
cô ấy sẽ được hỗ trợ từ Cô Cox, người đã làm việc tại trường của chúng ta trong hai học kỳ qua. Cô Cox sẽ kết thúc thời gian 
của cô ấy với chúng tôi vào cuối học kỳ một và tôi muốn cảm ơn cô vì công việc của cô trong suốt 6 tháng qua tại Spring 
Parks. Chúng tôi sẽ tổ chức bữa tiệc  trà sáng với cô ấy vào Thứ Năm, ngày 31 tháng 3 tại  nhhánh Tây West Campus để nói 
lời "cảm ơn".                                                                                                                                                                                                  

Cô Kenny cũng sẽ nghỉ phép dài hạn trong học kỳ 2 và hầu hết học kỳ 3. Tôi và ông Hesling đã phỏng vấn một số giáo viên 
vào thứ Sáu tuần trước, vì vậy chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình về lớp học của cô Kenny trong tuần này, về những người 
sẽ dạy 5 /6M khi cô Kenny vắng mặt. Theo hướng dẫn của Bộ, bất kỳ vị trí giảng dạy nào dài hơn một học kỳ đều phải được 
quảng cáo và tiến hành phỏng vấn.  

Kết Thúc Học Kỳ 1:  

Trường học sẽ kết thúc vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 4 lúc 2g30 chiều. Chúng ta sẽ bắt đầu học kỳ 2 vào Thứ Ba ngày 26 tháng 4 
lúc 8 giờ 50 sáng.                                                                                                                                                                                             
Xin nhắc lại rằng Thứ Hai, ngày 25 tháng 4 là ngày lễ ANZAC, vì đây là ngày nghỉ lễ.  

 

Xin chúc kỳ nghỉ học kỳ 1 thật vui vẻ bên người thân và gia đình.  

Julie Fisher        

Hiệu Trưởng 

TÔN TRỌNG HỘI NHẬP THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG KỲ VỌNG 

Lịch Trường:28/3/2022                                  
29/3: Bữa ăn trưa với xúc xích 

01/4: Ngày giáo viên soạn giáo án 

08/4: Chào cờ lúc 10g00 sáng 

   Học sinh ra về lúc 2g30  

25/4: Nghỉ lễ: Tưởng Niệm Ngày Liên Minh  

   ANZAC                                                                  

26/4: Học kỳ 2 bắt đầu. 



   Hiệu Phó :  

 

Cách đây vài tuần, chúng tôi đã quảng cáo tìm một Hiệu 
Phó mới cho trường. Như quý vị đã biết, bà Moore đã 
thành công trong đơn xin làm Hiệu Trưởng tại Trường Tiểu 
học Fountain Gate.  

Chúng tôi đã nhận được một số đơn đăng ký chất lượng và 
hội đồng đã chọn cô Trish Harry làm Hiệu Phó mới.  

Cô ấy sẽ bắt đầu làm việc tại trường vào Thứ Ba, ngày 26 
tháng 4 (ngày đầu tiên của học kỳ 2) và sẽ chủ yếu ở nhánh 
Valley -  cô sẽ di chuyển giữa hai nhánh trường khi quen 
với vai trò mới của mình.  

Cô đang làm việc với tư cách là Chuyên Gia Học Tập về 
Khoa Học và STEM tại trường trung học Carrum Downs , và 
cô cũng có kinh nghiệm ở các trường tiểu học.  

Tôi chắc chắn rằng quý vị sẽ thấy cô ở cổng trước vào buổi 
sáng tại nhánh Valley và cô ấy cũng đồng thời sẽ tham gia 
hội đồng trường. Vui lòng nói 'xin chào' khi thấy cô ấy xung 
quanh trường.  

                                                                                                                                                                                              

 

 

 Thể Thao Điền KInh: 

Vào thứ Sáu ngày 18 tháng 3,                
Mr Hesling, Mr Adcock và Ms Wong 
đưa 42 học sinh lớp 5/6 đến Khu 
bảo tồn Ross (Công viên Noble) để 
tham dự cuộc thi Điền Kinh cấp 
Quận.  

Các học sinh đã thi đấu  với sáu 
trường khác trong khu vực 
Springvale.  

Mọi người đều cố gắng hết mình, 
thi đấu với tinh thần thể thao tốt và 
hỗ trợ nhau bằng cách cổ vũ lẫn 
nhau trong khi chạy đua / thi đấu. 

 Vince về nhất môn Ném Tạ, Yi Lian 
về nhất môn vượt rào và Anika về 
nhất môn chạy nước rút 100m.  

Chúc mừng các em!  



Dọn Dẹp Trường   

Thứ 4, Đội xanh thuộc nhánh  Tây đã tổ chức hội thi 
“Dọn Dẹp Trường ”. Đó là một hoạt động thành công 
lớn. Chúng tôi đã thu gom được 30 túi rác nhỏ và giờ 
đây toàn bộ khuôn viên trường đã sạch sẽ hơn rất 
nhiều.  
Người thắng trong cuộc thi là Kelvin và Darrean và 
người về nhì là Oscar và Miah.  
Tốt lắm và cảm ơn tất cả những người đã tham gia.  
 

 

Học Âm Nhạc Tại  

Truờng .  

 Đến đê cùng vui                                
học sử dụng  nhạc cụ như                       
Keyboard, Guitar, Ukulele tại  
truờng  tiểu học Spring Parks . 

  Truờng Sáng Tạo Âm nhạc tiến                                            
hành một chương trình học 
nhạc tại đây mỗi tuần.                                              
Lớp học được                          
hướng dẫn 1 đối 1 hoặc một lớp 
nhỏ trong thời gian 30 phút.                                                                                                 

Mục đích là để cung cấp một                                                           
nền tảng âm nhạc tuyệt vời                                                           
cho giới trẻ.  

Các em sẽ học cách đọc nốt                                              
nhạc và sử dụng nhạc cụ theo 
sự lựa chọn của các em . Chúng 
tôi đang nhận học viên mới                                               
cho học kỳ 2, 2022.  

Ghi danh xin vui lòng gọi cô 
Swee trong giờ làm việc qua số                                                    
9818 2333                                            
hoặc truy cập trang web tại : 

www.creativemusic.com.au   

 



 

                                                                 

                                  STARS  OF THE WEEK (Term 1)                                                                                                                                                            
     WEST CAMPUS                                                                                                VALLEY CAMPUS 

Grade  Week 7 Week 8 

FA Emily Stephanie 

1/2 A Zane Honeyrose 

1/2 B Vivaan Natasha 

3/4 A Darren Everrund 

3/4 B Lee Hien 

5/6 A Fiona Aye Dar Par 

5/6 B Darrean Brooklyn 

Art Gemma  

Spanish Raz 5/6A Sophia 1/ă 

PE Joshua Kayla 

Grade  Week 7 Week 8 

FK Rachel Ella 

1/2 L Mandy Shane 

1/2 M Rocky Sally 

3 /4 L Rebel Rebel 

3 /4 M   

5 /6 L Apita Jeremy 

5 /6 M Angelina Alanah 
Art Dariol 3/4M Andy  5/6L 

Spanish  Keivin&Kieran 

PE All FK  

                                       Teddy Bear’s Picnic- Foundation 
  

 

We went 
on a 
teddy 
bear’s 
picnic. 
We 
made 
very cute 
teddy 
bears. It 
was a 
great 
day!  
                                              

  

 

 

 

 

  
 

 


