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Message from the Principal 
 
Dear Parents 
 
We have passed the half way mark of Term 3 and I am 
sure we are all looking forward to some welcome 
sunshine. 

 
Parking around our School 
This is a reminder about the expected behaviour when 
dropping off and picking up your children before and 
after school. 
  
We encourage all members of the community to travel 
safely around the school to improve the safety for all, 
especially our children. Please be patient when picking 
up and dropping off your children and model the 
appropriate behaviours. Another way the community 
can work towards limiting the traffic on the roads at 
these times include considering parking a few streets 
away and walking the rest of the way. It is essential that 
the school crossings are used and parents speak to 
their children about choosing the safest place to cross a 
road. If parents witness any unlawful behaviour related 
to dangerous driving or parking, I encourage them to 
call 000 or make a report at Brimbank City Council (03) 

9249 4000  
 

CLUBS  
‘Clubs’ for Term 3 has commenced and occur each 
Friday afternoon in a multi age setting. Older students 
are given an opportunity to develop their leadership 
skills by mentoring younger students in a variety of 
learning experiences that expand on student interests 
and passions. 
Both teachers and students get to know each other, 
learn new skills, and expand interests all while having 
fun. Some examples of ‘Clubs’ include Movie Making, 
Touch Rugby, Physical Science and Cooking. The aim 

of the ‘Clubs’ program is to support our schools values 
of Respect, Responsibility, Cooperation & Learning by 
enhancing positive teacher and student relationships.  
This builds school pride, a sense of belonging, 
community and connectedness. I look forward to 
students showcasing their actions to our community at 
the end of this term’s Twilight Sports Evening. 

Victorian Reading Challenge 
The Victorian Premiers’ 
Reading challenge is now 
open at St Albans East 
Primary School and ends 
on Friday 8 September. 
We are aiming for 100% 
of students to participate 

in the Victorian Premiers’ Reading Challenge. Regular 
reading from an early age is vital for success at school 
and has lifelong benefits. The Challenge encourages 
children to read more and promotes a love of reading. It 
also supports the Education State target to have more 
students reaching the highest levels of achievement in 
reading. We encourage all students to participate. . We 

currently have over 100 students who have completed 
the challenge and with 3 weeks to go, we would love to 
see all of our students achieving the challenge goals.  

 
Woolworths Earn & Learn 

  
This year we will be 
participating in the Woolworths 
Earn & Learn program. We 
encourage parents, friends and 
relatives to collect stickers if 

you shop at Woolworths and 
place in the box located at the 
front office. 

 
At the end of the promotion, we will be able to get some 
great new equipment. The range is extensive and offers 
lots of items ideal for our students – including resources 
for Maths, English, Science and some fantastic fun 
supplies for Arts & Craft, Sport and for our library. 

 
 
 

 IMPORTANT DATES  

Date Event Grade 

25 August District Athletics Carnival  

30 August Science works Excursion Prep 

30 August Father’s Day Stall Whole 

31 August Father’s Day Stall-Preps   

4 September Whole School Assembly 
9:15am 

 

6 September Shrine Excursion 5/6 

tel:(03)%209249%204000
tel:(03)%209249%204000
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Book Week Celebration 
On Thursday, we came together as a whole school 
community to celebrate Children’s Book Week. It was 
amazing to see so many smiling faces and students 
dressed up in their favourite book character. It was a 
great celebration! 
 
 

Twilight Sports Evening 
SAEPS will be hosting a whole school community 
event on Tuesday 19 September from  4-6pm. 
Parents and students will have an opportunity to 
participate in a range of fun tabloid sports games.  
More information will be given at a later date.  
 

 

 
 
2018 ENROLMENTS 
Do you have a child who will turn 5 by April 30 next 

year?  If so, the child is eligible to start school and now 

is the time to enrol.  Please contact the school on 9366 

2071 so that an enrolment package can be sent home 

and to make an appointment to meet with me to discuss 

your child’s start to school life.   Children enrolled to 

start prep in 2018 are encouraged to attend the First 

Steps program that runs on a Friday morning from 9:00 

to 11:00am.  This program is part of our school’s 

Orientation Program that assists the children to 

transition into school.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Paul Busuttil 
Principal 
 

 

 

 

 

 

 
  

FATHER’S 

DAY STALL 
 

30 August,2017 

31 August, 2017 (Preps) 

 

Gifts form $1- $9 

 
Please bring your money along on 

the day to make purchases. 

Thank you for your continued 

support 
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Here are Sam and Jairus using different 
materials to create a musical piece.  

Read some of our student thoughts about 
what they learned when attending 

Scienceworks 

My favourite part of Scienceworks was the 

Technology Exhibition because we could 

create our own movies.   Sam 

I felt so happy because there were many fun 

things to do and we DID IT ALL! I saw never-

ending mirrors and I didn’t know where I was 

going.I heard everyone chitter chatting about 

Scienceworks and how amazing everything 

was.  Kenzie 

 

 

Old Alfrieda Street in St. Albans 

 

 

 

Our Grade 1/2 Excursion to Scienceworks on  
Monday 31st July 

 

 

 

I felt so excited because it was my first 
time at Scienceworks. My favourite 
area was the playground because I got 
to pretend to make some food in the 
Café and I got to create music with a 
team. We used different materials such 
as sticks and pipes to make 
sounds.  Azaria 
I thought it was fun because it was like 
doing team work when we were in 
Nitty Gritty City. I learnt about 
different chemicals and what happens 
when we put food dye into water, 
vinegar, detergent and 
washing powder. Jahzay     
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Pupil of the Week 2017 Term 3 - Week 6: 21-08-2017 

Year Level Room  
Values  Comment Student name 

5/6 15 - Mr Mussel 
Learning, Cooperation, 

responsibility 
For her excellent use of the Reading 
Comprehension Strategies. Well done! 

Tu Van Nguyen 

5/6 16 - Mr Lin 
Learning For learning how to add and subtract 

fractions 
Rakshiga Jeyarasa 

5/6 20 - Mrs Gatto 

all Her respect for others and her willingness 
to learn. Kathleen is a truly positive role 
model for her peers.  

Kathleen Phan 

5/6 21 - Mr Gandy 
All For always trying his very best at all learning 

tasks. You're an excellent student Vegeta! 
Vegeta Masters-Moungaafi 

5/6 22 - Mr Zaitzev 
All For working hard on her fractions during 

maths 
Ann Luetenmayr 

3/4 1 -  
 Responsibility Being honest and showing responsibility in 

the playground 
Benvina  

3/4 4 - Mr Coleman 
 All values  For her excellent use of the reading 

comprehension strategies 
Tu Van Nguyen  

3/4 7 - Mr French 
Learning & 

 Responsibility 
 For acting as a role model through all 
areas of learning. 

Christian Nguyen 

3/4 8 - Ms Petrucelli 

all  For great improvement with her reading, 
writing and speaking skills 

Abitha Pradeep  

1/2 
2 - Mrs 

Gooderham 

Learning & 
Responsibility  

For using adjectives to describe a setting in 
writing 

Johnny Ho 

1/2 9 - Ms Di Natale 
 Learning  For always trying her best, particularly in 

English 
Casandra Gaye 

1/2 10 - Ms McCallum 
  For always sharing his thinking on the 

carpet and reflecting honestly on his work.  
Gurnoor Sadra  

1/2 11 - Ms Stefanidis 
Respect for being respectful towards her teachers 

and peers. 
Devine Muliaga 

1/2 
13 - Ms 

Dimitrijevic 

 Learning & 
Responsibility  

 For developing decoding strategies & 
improving his reading. 

Eskindir Abebe  

1/2 14 - Mrs Tran 

all values  for his beautiful smile and always being 
friendly with everyone in the class. 

Tylar McKeown 

Prep 17 - Ms Meddings 
 learning  For using his coloured words in his writing. 

Well done! 
Jason Huynh  

Prep 17 – Ms Meddings 

Learning For working hard on threading the lace 
around the lion. Well done! 

Hayden  

Prep 18 - Mrs Moodley 
all values For the great care and effort he puts into 

the presentation of his work. 
Max Cain 

Prep 18 - Mrs Moodley 
all values For using his knowledge of the sounds 

when writing sentences. 
Kingston Pham 

Prep 
19 - Ms Briony 

Gorst 

all  For always trying his best and using full 
stops in his writing. 

Sahibjot Dhillon  

P.E. P.E. - Mr Sherwill 
 All values  For displaying a very positive attitude 

during P.E. lessons 
Innocent Irakoze (rm10) 

I.C.T 
I.C.T. - Mr Van 

Taarling 

 Learning For being able to follow a sequence of steps 
to get around a course. 

Miranda Dang (rm8) 

Auslan LOTE - Sonia 
 Learning & 
Responsibility 

For beautiful signing of the three little pigs 
story 

Lindzy Lopez 
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ThÜ HiŒu TrÜªng 

 

Phø huynh thân m‰n, 

 

Chúng ta Çã Çi ÇÜ®c m¶t nºa H†c Kÿ 3 rÒi và tôi ch¡c 

ch¡n tÃt cä chúng ta Çang mong Ç®i ÇÜ®c chào Çón ánh 

n¡ng m¥t tr©i Ãp áp cûa mùa Xuân. 

 

ñÆu xe chung quanh TrÜ©ng 

Đây là lời nhắc nhở về hành vi nên có cûa phø huynh 

khi thä con xuÓng xe trÜ§c gi© h†c và Çón con lên xe 

sau giờ học. 

  

Chúng tôi khuyến khích mọi thành viên trong cộng 

đồng chåy xe m¶t cách an toàn quanh trường để cải 

thiện sự an toàn cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho 

các em nhÕ của chúng ta. Hãy kiên nhẫn khi thä và 

Çón con của quí vÎ và làm gÜÖng cho các hành vi thích 

hợp. Một cách khác mà chúng ta có thể làm là hạn chế 

lưu lượng xe c¶ trên các con đường chung quanh 

trÜ©ng vào những gi© cao Çi‹m, bao gồm viŒc đậu xe 

ª một vài đường cách xa trÜ©ng và đi bộ Ç‰n trÜ©ng. 

Điều quan trọng là các Çi‹m bæng qua ÇÜ©ng được sử 

dụng và phø huynh nói chuyện với con cái của mình 

về việc chọn nơi an toàn nhất để băng qua đường. 

Nếu phø huynh nào chứng kiến bất cứ hành vi bất 

hợp pháp liên quan đến viŒc lái xe hoặc ÇÆu xe nguy 

hiểm, tôi khuyến khích quí vÎ hãy gọi sÓ 000 hoặc báo 

cho Hội đồng Thành phố Brimbank qua sÓ (03) 9249 

4000 

 

Câu Låc B¶  

'Câu lạc bộ' cho H†c Kÿ 3 đã bắt đầu và xảy ra vào 

mỗi chiều Thứ Sáu cho nhiều Ç¶ tuổi. Các học sinh 

lớn được tạo cơ hội để phát triển kỹ năng lãnh đạo 

của mình bằng cách hÜ§ng dÅn cho các h†c sinh nhÕ 

tu°i hÖn trong nhiều trải nghiệm học tập mở rộng 

theo sở thích và niềm đam mê của các em. 

 
Cả giáo viên lẫn h†c sinh đều có cÖ h¶i bi‰t thêm vŠ 

nhau, cùng học những kỹ năng mới và mở rộng sở 

thích trong khi vui chơi. Một số ví dụ về 'Câu lạc bộ' 

bao gồm Làm Phim •nh, Touch Rugby (môn chåm  

 

 

bóng) , Khoa học Vật lš và Nấu ăn. Mục đích của 

chương trình 'Câu lạc bộ' là hỗ trợ trường của chúng 

ta tæng cÜ©ng các giá trÎ Tôn trọng, Trách nhiệm, Hợp 

tác và Học tập bằng cách nâng cao mối quan hệ giữa 

giáo viên và h†c sinh. Điều này cho các em cäm giác 

thu¶c vŠ trÜ©ng, cộng đồng và sự kết nối, nó cÛng tåo 

ra niềm tự hào vŠ ngôi trường các em Çang h†c. Tôi 

mong muốn các em h†c sinh së giới thiệu nh»ng sinh 

hoåt của mình cho cộng đồng chúng ta vào Bu°i Tối 

Th‹ Thao xäy ra cuÓi h†c kÿ. 

 

Thách ñÃu ViŒc ñ†c Sách Cûa Bang Victoria 

 

Thách ÇÃu viŒc Đọc của 

Thủ hiến Victoria hiện đang 

được mª tại Trường Tiểu 

học St Albans East và chÃm 

dÙt vào ThÙ Sáu, Mùng 8 

Tháng Chín. Chúng tôi Çang 

hÜ§ng t§i con sÓ 100% h†c sinh tham d¿ trong chÜÖng 

trình Thách ÇÃu viŒc Đọc của Thủ hiến Victoria. Việc 

đọc thường xuyên từ khi còn nhỏ rất quan trọng cho 

sự thành công trong viŒc h†c tåi trường và mang låi 

lợi ích suốt đời. Thách ÇÃu khuyến khích trẻ đọc 

nhiều hơn và khuyến khích yêu thích viŒc đọc. Nó 

cũng hỗ trợ Mục tiêu Giáo dục cûa ti‹u bang để có 

nhiều học sinh đạt được thành tích cao nhất về đọc 

sách. Chúng tôi khuyến khích tất cả h†c sinh tham gia. 

Chúng tôi hiŒn có trên 100 em h†c sinh Çã hoàn thành 

chÜÖng trình thách ÇÃu và v§i 3 tuÀn còn låi, chúng tôi 

muÓn thÃy tÃt cä h†c sinh cûa chúng ta së Çåt ÇÜ®c 

møc tiêu thách ÇÃu Çã ÇŠ ra. 
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Woolworths Earn & Learn 

(Ki‰m & H†c) 

Næm nay trÜ©ng së tham d¿ 

vào chÜÖng trình Woolworths 

Earn & Learn. Chúng tôi 

khuy‰n khích phø huynh, thân 

h»u và gia Çình thu góp tem dán (sticker) n‰u quí vÎ 

mua s¡m ª cºa hàng Woolworths và bÕ vào thùng giÃy 

Ç¥t tåi væn chính cûa trÜ©ng.  

 

Vào cuÓi chÜÖng trình khuy‰n mãi, nhà trÜ©ng së có 

th‹ nhÆn ÇÜ®c m¶t sÓ h†c cø m§i cho trÜ©ng. S¿ ch†n 

l¿a mª r¶ng v§i nhiŠu m¥t hàng lš tÜªng cho h†c sinh 

cûa chúng ta - bao gÒm tài nguyên cho môn Toán, 

Ti‰ng Anh, Khoa h†c và m¶t sÓ h†c cø thú vÎ tuyŒt v©i 

cho môn NghŒ thuÆt, Thû công, Th‹ thao và cho ThÜ 

viŒn cûa trÜ©ng. 

 

Chào MØng TuÀn LÍ ñ†c Sách 

Vào thứ Năm, c¶ng ÇÒng trÜ©ng chúng ta Çã tụ họp 

cùng nhau để chào mØng Tuần lễ ñ†c Sách dành cho 

Thi‰u nhi. Thật hoan hÌ khi nhìn thấy rất nhiều gương 

mặt rång ng©i và học sinh Çã diŒn nh»ng b¶ trang 

phøc Ç¥c biŒt cûa nh»ng nhân vÆt trong cuốn sách yêu 

thích của các em. Đó là một ngày thÆt tuyệt vời! 

 

Buổi ChiŠu Thể Thao  

TrÜ©ng SAEPS sẽ tổ chức một sự kiện cộng đồng cho 

toàn trường vào ngày 19 tháng Chín từ 4 đến 6 giờ 

chiều. Cha mẹ và học sinh sẽ có cơ hội tham gia vào 

một loạt các trò chơi thể thao vui nhộn. Chi ti‰t së 

ÇÜ®c thông báo sau. 

 

Ghi danh 2018 

Quí vÎ có con sẽ tròn 5 tuổi tính Ç‰n ngày 30 Tháng 

TÜ năm sau? Nếu có, con cûa quí vÎ Çã đủ điều kiện 

để bắt đầu đi học và bây giờ là thời gian để ghi danh. 

Vui lòng liên hệ với nhà trường qua số 9366 2071 để 

chúng tôi gửi về nhà cho quí vÎ hÒ sÖ ghi danh và hẹn 

gặp tôi để thảo luận về sự bắt đầu cu¶c Ç©i h†c sinh 

của con quí vÎ. Các em ghi danh chuẩn bị cho năm 

2018 được khuyến khích tham dự chương trình First  

 

Steps (Nh»ng BÜ§c ñÀu Tiên) ÇÜ®c ÇiŠu hành vào m‡i 

buổi sáng Thứ Sáu từ 9 tới 11 giờ sáng. Chương trình 

này là một phần của Chương Trình Định Hướng của  

trường chúng tôi nhằm hỗ trợ trẻ em chuyển tiếp vào 

trường học. 
 

Paul Busuttil 

HiŒu TrÜªng 

 

 

   Gian hàng hiŠn phø 
30 Tháng Tám, 2017 (L§p V« Lòng) 

 

Quà giá tØ  $1 - $9 

 
Xin cho con cûa quí vÎ mang tiŠn Ç‰n trÜ©ng 

trong ngày này Ç‹ mua quà t¥ng cha 

Cám Ön s¿ ti‰p tøc h‡ tr® cûa quí phø huynh 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


