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Phụ Huynh và Giám Hộ thân mến 

Đây là bản tin cuối cùng cho năm 2022.  

Vui lòng xem bên dưới về cơ cấu nhân sự 
cho năm 2023:  

Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi đối 
với cơ cấu nhân sự cho năm tới.                          

Cô Zaher sẽ nghỉ phép gia đình(sinh đẻ) 
vào học kỳ 1 năm 2023, vì vậy chúng tôi 

cần tìm một giáo viên để thay thế khi cô ấy tạm nghỉ.                            

Bà Morgan sẽ đảm nhận vai trò Can thiệp Toán học vào năm tới 
được gọi là EMU (Mở rộng Hiểu biết về Toán học).                                   

Cô  đã từng đảm nhận vai nầy trước đây và rất thành công. 
Chúng tôi sẽ không tiếp tục chương trình  can thiệp đọc và viết 
mà thay vào đó sẽ tập trung vào việc hỗ trợ học sinh hiểu các 
khái niệm toán học.                                                                                       

Ông Hesling sẽ dạy môn Giáo Dục Thể Chất ở cả hai chi nhánh và 
bà McClaren và bà Farmer sẽ chia sẻ việc giảng dạy lớp 5/6 tại 
nhánh Valley với cô Kenny. 

TÔN TRỌNG HỘI NHẬP THÀNH TÍCH CỘNG ĐỒNG KỲ VỌNG 

Lịch Trường : 05/12/2022                                            

05/12: Bữa ăn tối của Hội đồng trường lúc 6 giờ chiều 

06/12: Chuyển tiếp :Lớp Căn Bản– 5                                     

12/12: Ngày hội thể thao xuyên trường tại nhánh Valley                                                                       

09/12: Lễ chào cờ lúc 3 giờ chiều                                          

 Lớp Căn Bản nhánh Valley  đi bộ qua nhánh Tây                                                                  

12/12: Học sinh lớp Căn Bản đi bộ qua nhánh Valley  

 Xe cứu thương St John thăm nhánh Valley                                                               

13/12: Lớp 6 tham quan trường Trung Học cho năm sau                               

 Ngày học sinh nghỉ học từ lớp Căn Bản – 5             

14/12: Xe cứu thương St John thăm nhánh Tây                                                                  

15/12: Báo cáo thành tích học sinh gửi về nhà                                                   

16/12: Ngày vui chơi của lớp 6 tại Trung Tâm Thể Thao 

 Springvale                                                                         

19/12: Lễ Tốt Nghiệp lớp 6                                                         

20/12: Lễ chào cờ toàn trường tại nhánh Valley lúc 10 giờ 

 Giải tán lúc 1g30 chiều để nghỉ Hè                                  

30/1:  Học kỳ 1, 2023 bắt đầu  

Nhánh Tây  :  WEST CAMPUS Nhánh Valley : VALLEY CAMPUS 

Giáo Viên Chuyên Môn : Specialists 

Nghệ Thuật Thị Giác: Melanie Lyons (Thứ  Hai– Thứ  Năm) và Olga Megele (Thứ  Tư– Thứ  Năm) 

Thể Dục (Physical Education): Josh Hesling (Cả hai chi nhánh)) 

Ngoại Ngữ (LOTE )- Spanish: Solange Parisi (Thứ  Hai– Thứ  Năm) 

An Sinh Học Sinh (Student Wellbeing ): Angela Rousseau (Thứ  Hai– Thứ  Năm)  và Sarah Shahsavand (Thứ  Năm Valley), 

Hỗ Trợ  Môn Toán (Maths Intervention (EMU): Erin Morgan 

Lớp Căn Bản : Foundation (Mawson) 
Brent Adcock, Di Massey 

Lớp 1 & 2 (Mawson) 
Jolita Curcio, Sally Cooper, Debbie Hancock,                      
Rossana Law                                                                                       

Lớp 3 & 4 (Florey) 
Louise Rakic, Simon Stroud, Julie Wirrick, RamanKaur  

Lớp 5 & 6 (Florey)                                                                 
Amanda Wong, Cam Adcock, Jacqui Swallow 

Lớp Căn Bản :Foundation (Mawson) 
Kim Ary, TBC 

Lớp 1 & 2 (Mawson) 
Anna Otenstein, Darren Lightfoot, Deanna del Rosario, Connie 
Fernandez 

                                                                                                                         
Lớp 3 & 4 (Florey) 
Carla Heffernan, Leigh Muscat, Anne Schafer 

                                                                                                                      
Lớp 5 & 6 (Flynn) 
Dana McClaren/Leigh Farmer, Jo Kenny, Robyn Lazaridis 



Học sinh sẽ gặp giáo viên mới và các bạn cùng lớp vào ngày mai, khi các em dành hai giờ với nhóm mới của mình.  

Các em thường xuyên được dạy và học theo nhóm với học sinh lớp khác để giáo viên phân hóa chương trình học cho 

các đối tượng học sinh một cách hiệu quả.  

Tin vui (nhưng cũng buồn):  

Cô Sally Simpson, người làm việc trong bộ phận Hành Chính văn phòng tại nhánh Tây của chúng tôi, đã quyết định rằng 
sau 21 năm làm việc tại trường , đã đến lúc nghỉ hưu sớm và theo đuổi những sở thích khác.  

Cô ấy đã chơi gôn và đang lên kế hoạch cho một vài chuyến du lịch trong năm tới với bạn bè.  

Quyết định nầy là một quyết định khó khăn đối với cô ấy, vì cô ấy thích Spring Parks và hơn hết là cô ấy thích tương tác 
với các học sinh và gia đình của học sinh hàng ngày.  

Tôi không biết làm thế nào để thay thế, vì cô Sally Simpson là một phần không thể thiếu của một nhóm rất thành công 
ở trường chúng ta. 

Sally sẽ trở lại vào năm tới trong hai tuần đầu tiên để có thể hoàn thành việc 'bàn giao' với một nhân viên mới, nhưng 
ngày 10 tháng 2 sẽ là ngày cuối cùng của cô ấy ở trường.  

Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệt nhỏ cho việc nghỉ hưu cho cô Sally, nhưng chưa  có ngày chính xác.  

 

     Các Học Kỳ Của Năm 2023 : 

 Học Kỳ 1: 30/01 đến 06/04  

     Học Kỳ 2: 24/04 đến 23/06  

     Học Kỳ 3: 10/07 đến 15/09  

     HọcKỳ 4: 02/10 đến 20/12  

 

Một số nhắc nhở:  

Học kỳ 4 sẽ kết thúc vào Thứ Ba, ngày 20 tháng 12 lúc 1:30 chiều. Một buổi lễ chào cờ sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ 
sáng tại nhánh Valley để thông báo về Học sinh của Học kỳ và Lãnh đạo Học sinh vào Thứ Ba ngày 20 tháng 12.                    

Những gia đình có con nhận giải thưởng hoặc vị trí lãnh đạo sẽ nhận được thư mời tham dự buổi lễ chào cờ.                            
Học kỳ 1 bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023 lúc 8:50 sáng cho TẤT CẢ học sinh.                                                         

Học sinh lớp Can Bản sẽ không đến trường vào mỗi thứ Tư trong tháng Hai, để giáo viên có thể hoàn thành một số 
đánh giá ban đầu theo yêu cầu của Bộ Giáo dục. Các gia đình sẽ nhận được thư báo ngày giờ vào đầu năm tới cho cuộc 
hẹn với giáo viên của học sinh.  

 

Tạm biệt các em lớp 6:  

Bữa tối sẽ được tổ chức tại khách sạn The Waltzing Matilda và học sinh sẽ dùng bữa trước với nhân viên của trường. 
Các gia đình sẽ có thể tham dự buổi lễ tôt nghiệp lúc 7 giờ tối tại Tòa thị chính Springvale.  

Tôi xin chúc các học sinh Lớp 6 của chúng ta 'mọi điều tốt đẹp nhất' cho cuộc sống sau khi học xong tiểu học. Hành 
trình giáo dục tiếp theo của bạn sắp bắt đầu! Chúc mọi người có một kỳ nghỉ tuyệt vời và hẹn gặp lại vào năm 2023. 

 

Julie Fisher 

Principal 



Buổi Tham Quan Của Lớp 1 và 2 Tại Trường             
Woodleigh 

Vào tháng 11,lớp1&2 của hai nhánh trường đi tham quan 
trường Woodleigh.Chúng tôi rất vui vì được chơi các trò 
chơi trong phòng tập thể hinh và phòng diễn kịch.Chúng 
tôi được thấy các chú chuột túi và chuột túi con nằm 
dưới bóng mát. Chúng tôi cũng được trồng cây tại khu 
bão tồn.Hôm đó thời tiết rất nóng, nhưng chúng tôi rất 
vui vì được tiếp xúc với học sinh lớp 8 và các giáo viên. 

Ngày Vệ Sinh Làm Sạch 
Trường 

Thứ Tư tuần qua, nhóm Màu Xanh đã tổ 
chức Ngày Vệ Sinh Làm sạch Trường tại 
nhánh Tây. 

Có 30 học sinh tham gia ,các em  mang 
bao tay đi nhặt rác chung quanh 
trường. 

5 học sinh nhặt được rác nhiều nhất 
được nhận phần thưởng, và 5 em được 
nhận phần thưởng đó là :Darrean,          
Celeste, Japneet, Kenny & Jayton.1 
Đường Võ Thị Sáu, Khu 1, Phú Quốc, 



               Bàn Đánh Bóng Bàn 

Xin cám ơn John và Mike đã lắp ráp bàn đánh 
bóng bàn. 

 

                                                          STARS OF THE WEEK                                                                                                            
                    WEST CAMPUS                                                                     VALLEY CAMPUS 

Nhân Tài Bóng Rỗ: Nhồi mỗi lần hai quả bóng 

Badminton 

Golf 

Grade  Week 8 Week 9 

FA Nirlayp Ellena 

1/2 A Kenny Angie 

1/2 B Olivia Terrance 

3/4 A Japneet Chase 

3/4 B  Duong 

5/6 A Ay Dar par  

5/6 B Qaseh Jayden 

Art  Aja(FA),John(1&2)Humariah(1&2B),Eric(3&4B), Darrean(5&6B) 

PE Ailin Emily (3&4A),Chase 3&4B) 

Spani-  Gemma (5&6B) 

Grade  Week 8 Week 9 

FA Alicica Lewis 

1/2 L Kylie Britney 

1/2 M Chanlida Ekin 

3/4 L Adam Adam 

3/4 M Theo Alex 

5/6 L Muaz  

5/6 M Yi Lian Justin 

Art Vanessa Hazel 

PE  Noah 

Span-  Lewis 


