Kính gửi phụ huynh và người chăm sóc,
Chúng tôi chắc chắn đã tận hưởng những ngày đẹp trời trong tuần qua và mong rằng bạn cũng vậy.
Numeracy Week (Tuần lễ Số học)
Tuần trước, tất cả các học sinh của chúng tôi đã tham gia lễ kỷ niệm Tuần lễ Số học tại trường. Thấy cô
và các em đã làm ra nhiều poster (quảng cáo hoặc tranh lớn dán tường) để đánh dấu cũng như giới
thiệu số phòng học của họ và chung vui với nhau trong một số trò chơi về toán học dọc theo hành lang
của chúng tôi. Thật tuyệt khi thấy một số thành viên gia đình cùng tham gia vào những hoạt động này
và tôi xin cảm ơn Jacquline Wood đã đứng ra tổ chức việc này. Tuần lễ Số học và Đọc/Viết được tổ chức
toàn quốc (the National Numeracy and Literacy week) là một cơ hội rất đặc biệt cho chúng ta cùng nhau
kỷ niệm cũng như nhớ về số học. Thật tuyệt khi thấy học sinh tham gia vào các hoạt động / trò chơi khác
nhau, theo nhóm hoậc từng cá nhân. Tuần lể này cũng là một lời nhắc nhở để chúng ta nhận ra tầm
quan trọng của việc xây dựng các kỹ năng tính toán vững chắc cho tất cả học sinh của chúng ta.
Tuần lễ Số học cũng giúp cho phụ huynh có cơ hội tham gia vào các hoạt động/trò chơi về toán học với
con em mình. Học sinh rất thích cha mẹ của mình hoặc cha mẹ của bạn mình cùng tham gia vào những
hoạt động/ trò chơi vui có liên quan về các con số.
Footy Day (Ngày bóng đá kiểu Úc)
Hội đồng đại diện học sinh (SRC) đã tổ chức Footy Day vào thứ Sáu ngày 21 tháng 8. Các em này đã
thăm dò ý kiến của toàn thể học sinh để quyết định xem các em sẽ chuẫn bị thức ăn gì để bán vào ngày
đó. Học sinh có thể mặc quần áo mang màu sắc của đội bóng mà các em ủng hộ đến trường. Nếu muốn,
bạn có thể đặt mua hot dogs (bánh mì kẹp xúc xích) và thức uống cho con em mình.
School Facilities (Thiết bị, cơ sở vật chất cho trường)
Một hàng rào mới phía trước trường đã bắt đầu được lắp đặt và hy vọng rằng công việc sẽ được hoàn
tất trước khi học kỳ này kết thúc. Chúng tôi mong chờ tới ngày hoàn tất của hàng rào mới này để giúp
cho trường thêm an toàn.
Cũng xin cảm tạ sự đóng góp của ông Haminder Singh Mali, một trong những phụ huynh của chúng tôi,
đại diện cho công ty Ride Boom của ông ta, đã thuê một cleaning company (công ty chuyên về làm sạch)
để rửa sạch mái trường và những chỗ lót bê tông ở phía trước và ở phía sau trường. Giờ đây mái trường
và mặt trước của trường chúng tôi trông tuyệt vời.
School Review (Đánh giá, xem xét lại những việc mà trường đã làm)
Chúng tôi đã nhận được bản báo cáo về School Review. Báo cáo này sẽ giúp cho chúng tôi lên kế hoạch
chiến lược sắp tới. Chúng tôi cũng vui mừng cho bạn biết rằng báo cáo này thừa nhận trường của chúng
tôi hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn VRQA.
Báo cáo bao gồm các phương hướng chính yếu được xác định bởi hội đồng để xem xét trong việc phát
triển Kế hoạch chiến lược trường học 2019-2021
Assembly (Họp toàn trường)
Buổi họp toàn trường cuối học kỳ của chúng tôi sẽ được tổ chức vào thứ Sáu ngày 21 tháng 8 lúc 2:00
chiều. Thông thường thì những buổi họp toàn trường cuối học kỳ dùng để đánh dấu hoặc tán dương
những thành tựu đạt được trong học kỳ đó và là cơ hội cho phụ huynh/người chăm sóc đến tham dự.
Chúng tôi hy vọng sẽ thấy rất nhiểu bạn đến tham dự buổi họp toàn trường cuối học kỳ 3 này.
End of Term (Kết thúc Học kỳ)

Để tiện việc cho phụ huynh/người chăm sóc thu xếp trước thời gian đưa đón con em mình, chúng tôi xin
nhắc nhở rằng trường sẽ kết thúc sớm vào lúc 2:30 chiều ngày 21 tháng 9 - ngày cuối cùng của Học kỳ 3.
Ngày đầu trở lại trường cho Học kỳ 4 là thứ Hai ngày 8 tháng 10.
Chỉ còn một tuần nữa thôi là hết Học kỳ nhưng tôi xin chúc mọi người một kỳ nghỉ thư giãn và thú vị với
gia đình.
Xin bảo trọng và dành thời gian quý báu này tận hưởng sự xum vầy với gia đình cũng như bạn bè thân
hữu với nhau. Nếu đội bóng của các bạn vẫn còn trong cuộc tranh giải, hãy tận hưởng những trận chung
kết và xin chúc tất cả nhiều may mắn!
Hãy tận hưởng ngày nghĩ cuối tuần và tuần cuối của Học kỳ!
Meet Aaron Trinn (Gặp gở Aaron Trinn)

Aaron là một trong những học sinh đảm nhận vai trò lãnh đạo học sinh (student
leader) của trường, người đã thiết kế tờ rơi ngày Footy.
Aaron 18 tuổi và đây là năm cuối cùng của em tại Yarraville SDS. Hôm thứ tư,
Aaron cùng với gia đình và Kelly Botha đã đến viếng David House và YMCA để
quyết định về việc chuyễn trường cho em vào năm 2019. Cuộc viếng thăm trên
đã mang đến cho Aaron một kinh nghiệm đầy thích thú và em cũng đã tham gia
vào một trận đấu bóng rỗ với một nhóm người lớn tại đó.

Meet Jacqui (Gặp gỡ Jacqui)

Jacqui là giáo viên ở Phòng 2 và cô ấy cũng là Trưởng nhóm trợ lý - Khu Tiểu học.
Chính cô Jacqui là người đã tổ chức những hoạt động/trò chơi đầy hấp dẫn cho
toàn thể học sinh của trường trong suốt Tuần lễ Số học. Cảm ơn Jacqui rất
nhiều.

