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ST. PAUL’S PRIMARY SCHOOL
Links Street
West Sunshine,
Vic. 3020

HỌC KỲ 3
TUẦN 5: Thứ Hai, 08 tháng 08 năm 2022

A.B.N. 23 073 655 340
Phone: 9363 1568
Fax: 9363 7368
Email: principal@spsunshinewest.catholic.edu.au

NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ
Thứ Tư, ngày 10 tháng 08:
Bán Đồng Phục Cũ – 2.45pm
Thứ Sáu, ngày 12 tháng 08:
Tập Họp Toàn Trường – Lớp JPF lúc 2.30pm
Thứ Hai, ngày 15 tháng 08:
Lễ Kính Mẹ Lên Trời lúc 9.15am tại Nhà Thờ St. Paul – Kính mời tất cả
Thứ Ba (16/08) – thứ Sáu (19/08): Chương trình Cắm Trại Lớp 3&4 tại Trại Doxa – Malmsbury
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 08:
Khóa Sổ Đơn Ghi Danh Lớp 7 Niên Học 2024 tại các Trường Trung Học Công Giáo
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 08:
Tập Họp Toàn Trường – Lớp JRC lúc 2.30pm (Xin lưu ý thay đổi về lớp)
Thứ Ba, ngày 23 tháng 08:
Bán Đồng Phục Cũ – 8.45am
Thứ Tư, ngày 24 tháng 08:
Đêm Sinh Hoạt của Lớp Prep – 6.00pm
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 08:
Tập Họp Toàn Trường – Lớp PLH lúc 2.30pm
Thứ Sáu, ngày 02 tháng 09:
Bữa Ăn Sáng Mừng Ngày của Cha (7.30am) và Gian hàng
Thứ Sáu, ngày 02 tháng 09:
Tập Họp Toàn Trường – Lớp JKL lúc 2.30pm

Thứ Năm, ngày 08 tháng 09:
Thứ Sáu, ngày 09 tháng 09:

Triển Lãm Nghệ Thuật – 5pm đến 7pm – Xin lưu ý ngày mới!!
Triển Lãm Nghệ Thuật – 8.30am đến 9.30am – Xin lưu ý ngày mới!!

Quý Phụ huynh/Giám hộ thân mến!
Một vài tin vui, Cô Vanessa Josifovski đã sinh bé gái, Stevie Ann,
hôm Thứ Sáu 29/07 lúc 2.11pm và nặng 4.06kg. Xin gửi lời chúc
mừng đến Vanessa và Shaun cùng các chị của Stevie – Remy và
River.
Xin chúc mừng các học sinh Lớp Prep gần đây đã chào mừng 100
ngày học Lớp Prep – các em đã phát triển rất nhiều chỉ trong một
thời gian ngắn. Xin gửi lời cám ơn rất nhiều đến Cô Laura Cook,
Cô Melissa Dvorscak và Cô Linda Hosni đối với những công việc
mà họ đã làm để cho các em Lớp Prep có một ngày chào mừng
100 ngày Lớp Prep đặc biệt.
Gian Hàng Bán Đồng Phục Cũ sẽ mở cửa vào Thứ Tư này, 10/08
từ 2.45pm đến 3.15pm. Xin vào trường qua cửa văn phòng.
Xin cám ơn những người mà họ đã đến tham dự Thánh Lễ Kính
Thánh Mary MacKillp và Thánh Lễ dành cho Ông Bà và Tiệc Trà Sáng
vào sáng nay. Thánh Lễ này đã cho chúng ta có cơ hội biết ơn tính
thương người rất đặc biệt của Thánh Mary MacKillop và để kỷ niệm
bà là vị Thánh đầu tiên của nước Úc. Nó cũng cho chúng ta cơ hội để
cám ơn các ông bà của chúng ta hoặc những người thân đặc biệt
trong gia đình đối với tất cả những gì họ đã làm cho chúng ta. Rất là
phấn khởi khi nhìn thấy có đông đảo khách đến viếng các lớp học để
xem các cháu học hành. Chúng tôi biết họ rất là tự hào! Xin gửi lời
cám ơn rất nhiều đến Cô Lisa Peplow trong việc tổ chức buổi lễ đặc
biệt này.

Vào Thứ Sáu, 02/09 lúc 7.30am sẽ có bữa ăn sáng với súc xích
nướng để mừng Ngày của Cha. Xin thân mời tất cả những người
trong gia đình. Xin hãy giữ trống ngày này. Sẽ có them chi tiết sau.
Gian Hàng Bán Quà cho Ngày của Cha sẽ được tổ chức vào Thứ
Sáu 02/09. Giá mỗi món quà trong khoảng từ $1 đến $8. Xin quí
vị ủng hộ gian hang này. Xin vui lòng nộp lại mẫu giấy bên dưới
cho biết có bao nhiêu món quà con em quí vị muốn mua.
Thân mời quí vị đến xem Triển Lãm Nghệ Thuật của St Paul’s
2022, sẽ được tổ chức vào Thứ Năm 08/09 từ 5.00pm đến
7.00pm tại Nhà Thể Thao Marian College (vào Trường St. Paul’s
qua cổng Đường Glengala). Nếu quí vị không đến được vào tối
Thứ Năm, Triển Lãm Nghệ Thuật cũng sẽ mở vào Thứ Sáu 06/09
từ 9.00am đến 10.00am. Xin quí vị hãy ghi ngày này vào sổ tay
của mình. Sẽ có them chi tiết sau.
Tôi xin nhắc các gia đình rằng đơn ghi danh vào Lớp 7 niên học
2024 vào Trường Trung Học Công Giáo phải được nộp lại hạn
cuối là Thứ Sáu 19/08.
Thân mời quí vị đến tham dự với chúng tôi Thánh Lễ Kính Mẹ Lên
Trời vào Thứ Hai 15/08 lúc 9.15am tại Nhà Thờ St Paul’s.

Thân chúc tất cả quý vị có một tuần lễ tuyệt vời.
Chào thân ái!
Damian Casamento
HIỆU TRƯỞNG

TRẠI CỦA CẤP LỚP 3 VÀ 4
Thân gửi quí Phụ Huynh học sinh Lớp 3/4 và Gia Đình,
Xin nhắc lại rằng Trại của cấp Lớp 3 và 4 sẽ được tổ chức tại
Malmsbury qua ba trại khác nhau từ ngày 16 đến 19 tháng 8. Xin quí
vị đảm bảo rằng các học sinh phải có mặt tại trường trễ nhất là 8.40am
vào ngày đi trại. Xin vui lòng xem trong giấy cho phép đi trại của lớp
con em để biết ngày đi trại. Giấy này cũng đã được đăng trên trang
SeeSaw của con em quí vị.
Con em quí vị cần giỏ đựng đồ ngủ lại đêm và Sleeeping bag. Các em
cần mang theo thức ăn trưa, bánh trái và bình nước đựng riêng trong
bao nhựa có ghi tên rõ ràng. Tất cả thuốc cần mang theo kèm với mẫu
đơn cho phép uống thuốc phải được đưa cho giáo viên của Lớp 3/4
vào buổi sáng hôm đó trước khi lớp học của con em quí vị lên đường
đi trại.
Học sinh không cần mang theo tiền. Các em không được phép mang
theo bất cứ máy móc nào hoặc thức ăn thêm.
Tại Trại của Học Kỳ 3, các học sinh sẽ xem bộ phim có tên ‘Encanto’
thuộc loại PG, tức phim gia đình. Nếu quí vị không muốn con em xem
phim này xin vui lòng báo cho giáo viên biết.
Xin cám ơn,
Toàn Thể Giáo Viên Cấp Lớp 3/4
CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ BẰNG KẸO SÔ-CÔ-LA
Xin gửi lời cám ơn đến những gia đình mà họ đã nộp lại tiền bán sô-côla. Tất cả tiền và kẹo chưa bán được cần phải được nộp lại cho Trường
hạn chót ngày thứ Hai (15/08). Mỗi thanh sô-cô-la bán với giá $1. Mỗi
thùng có 60 thanh sô-cô-la. Tổng cộng $60 cần phải được nộp lại cho
Trường nếu tất cả kẹo sô-cô-la được bán hết. Nếu mỗi gia đình đều
bán hết kẹo, chúng ta sẽ gây quỹ được hơn $8000. Bất cứ gia đình nào
bán được hết hộp kẹo sô-cô-la sẽ được vào danh sách rút thăm trúng
thưởng. Số tiền thu được sẽ dùng để mua thiết bị máy tính.
CHIA TAY ÔNG JOE
Tuần rồi chúng tôi đã chia tay Ông Joe. Ông rất là cảm động bởi buổi
chia tay mà các học sinh và nhân viên đã làm. Đặc biệt, ông rất thích
cách mà các học sinh và các nhân viên cải trang với các chiếc áo màu
cam/vàng cũng như các chiếc quần yếm của người lao động. Ông thích
bài hát của ca đoàn hát và những lời nói rất đẹp của Chloe, Liam,
Krystabelle và Aswath - các Cấp Trưởng và Cấp Phó trường. Ông cũng
rất thích chiếc bánh nghỉ hưu mà ông cắt – lời cảm ơn rất nhiều xin gửi
đến Peter Haber đã làm chiếc bánh rất đẹp – đặc biệt nhất là ông đã
dành rất nhiều thì giờ để trang trí trên mặt chiếc bánh với các dụng cụ
sửa chữa trong trường. Xin cám ơn Marlene Haber đã mang chiếc
bánh đến trường vào sáng Thứ Tư. Tôi biết các học sinh rất thích chiếc
bánh khi nó được cắt chia cho các em trong ngày. Xin cám ơn tất cả các
nhân viên trong việc sắp xếp bửa tiệc trà sáng đặc biệt của Ông Joe
hôm Thứ Tư. Xin cám ơn Cô Cathy rất nhiều đối với tất cả những công
việc mà cô đã làm như các tấm thiệp và những lời chia tay được thu lại
cho Ông Joe và Cô Rose.

