
 

 

Newsletter 10, 28 July 2017 
 

Message from the Principal 

 

Welcome back to school to all our staff, students 
and families, especially those who are new to our 
school.  
 
We have a number of school-based events and 
activities planned for Term 3 that will support our 
students’ learning, engagement and wellbeing. 
Term 3 is a busy time on the Education Calendar.  
It is during this term that we celebrate literature, 
numeracy and science through special events 
such as Book Week, National Literacy, Numeracy 
and Science Week. We will also be hosting a 
community Twilight Sport Evening at the end of 
the term. A timetable highlighting our planned 
activities during these times will be communicated 
in the coming weeks. 
  
Teachers have planned an exciting term’s work for 
our students. Preps will be talking about “What 
things are made of and how they move”.  Our 1-2s 
topic is ‘What’s the Matter?”  Our 3-4s are looking 
at solids and liquids and our 5-6s are learning 
about physical and chemical science. 
  
There have been a few staffing changes this 
semester. We welcome back Sneza Vasilevski 
and we welcome Melanie Meehan who will be in 
grade 3/4 Room 1 replacing Jackie Kondoska. We 
thank Jackie for all her work at SAEPS and wish 
her all the best on her travels. We also welcome 
Sarah Chaouk who is replacing Chris Van Taarling 
teaching ICT whilst Chris is on leave for all of 
Term 3. 
 

 

 
During the school holidays, we have completed 
some minor works at the front office. Parents and 
visitors to our school are required to sign in at the  
office and have access granted to them in order to 
enter the school premises during school hours. 
Can I thank the Department of Education for its 
support and funding of this upgrade.  
 

Student Absences 
Throughout semester one we have been 
monitoring student attendance across the whole 
school. It is concerning that our P-2 students are 
having such large absences. This is a crucial 
stage of their learning and every day counts.  Let’s 
see if we can work towards decreasing the number 
of absences from this area of the school in 
semester two. 
 
It is that time of the year where students start to 
get sick which results in them needing some time 
off. I take this opportunity to remind you that if you 
need to keep your child home because they are 
sick, you must then provide a reason for the 
absence to the classroom  
teacher or the school office.  You can do this in a 
number of ways: 
 
1. Phone the school on 9366 2071 to report the 
absence 
2. Report the reason directly to the teacher when 
your child returns to school 
3. Provide written notification explaining the 
absence. 
  
Further to this, we ask that if your child is unwell 
before school, you do keep them home.  If you do 
not, this actually results in other children getting 
sick and we would like to avoid this happening. 
With the above being said, we are certainly not 
encouraging you to keep your children home 
unless they are genuinely sick. 

 IMPORTANT DATES  

Date Event Grade 

31 July Science works Excursion 1-2 

1 August 9:30am School Tour  

4 August Athletics Day 3-6 

12 August Science Week  

14 August Curriculum Day – Student 
Free 

 

25 August District Athletics Carnival  

30 August Science works Excursion Prep 
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Parent Opinion Survey 2017 
We are conducting a survey to find out what you 
think of our school. The Parent Opinion Survey is 
completed annually by the Department of 
Education and Training and is conducted amongst 
a sample of randomly selected parents at every 
school in Victoria. This year, about 30 per cent of 
parents will be invited to participate. All responses 
to the survey are anonymous. The survey helps 
our school gain an understanding of how you view 
our school climate, student engagement, and 
relationships. Our school will use the results to 
inform school planning and improvement 
strategies. 
 

The online survey will be conducted by ORIMA 
Research Pty Ltd and only takes 15 minutes to 
complete. It can be accessed from Monday 7th 
August to Sunday 27th August. The survey is 
available in English, Arabic, Vietnamese, 
Mandarin, Chin (Hakha) and Hindi. Results will be 
sent back to our school at the end of September. 
We will setup provisions for parents to complete 
the online survey at school if required. 

 
Nationally Consistent Collection of Data  
All Australian schools are required to participate in 
the annual collection of nationally consistent data 
on school students with disabilities. The 
information from this process provides Australian 
schools, parents, education authorities and the 
community with information about the number of 
students with a disability in schools, where they 
are located and the adjustments they receive.  
 
The National Data Collection counts the number of 
students who are supported under these 
obligations based on the professional judgement 
of teachers and their understanding and 
knowledge of their students. Each year in August, 
principals are required to verify data about 
students in their schools receiving adjustments 
because of disability, based on evidence in the 
school. 

 
Woolworths Earn & Learn 
  

This year we will be 
participating in the 
Woolworths Earn & Learn 
program. Through this 
program, we will be able to 
get new educational 
resources for our school and 
all we need you to do is shop 

for groceries at Woolworths. 
 
From Wednesday 26 July to Tuesday 19 

September or while stock lasts, we are collecting 
Woolworths Earn & Learn Stickers. You will get 
one Woolworths Earn & Learn Sticker for every 
$10 spent (excluding liquor, tobacco and gift 
cards). Place the Woolworths Earn & Learn Sticker 
onto a Woolworths Earn & Learn Sticker Sheet 
and when it’s complete, the Sticker Sheet can be 
dropped into the Collection Box here at the school. 
 
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. If you would like to 
know more, visit www. 
woolworths.com.au/earnandlearn. Earn & Learn 
Sticker sheets will be sent home next week and 
additional sheets will be available at the school 
office. 
 
Thank you 
 

Paul Busuttil 
Principal 
 
 
HOORAY! 100 Days of School  
The 100th day of school is often a day of great 
celebration, marked by special activities and 
books. In Room 11, the students marked the 100th 
day by getting involved in various mathematical 
concepts taught using the number 100. From the 
very first day, the students kept track of the 
number of days they have been in school in 
anticipation of the 100th day. 

The students created 100 funny faces, celebrated 
by bringing in food to share and they all received a 
“I’m 100 days smarter” certificate to share with 
their parents. 
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  Pupil of the Week 
 

 
 
 
 

Student Name Room Year 

Level 

Comment Values 

Bao Thai 15-Mr Mussel 5-6 For his excellent 3D shapes robot. Well 
done! 

Learning 

Luis Vo 16- Mr Lin 5-6 Fir working hard to complete all tasks. 
Great work Luis! 

Learning 
Responsibility 

Hope Vaoga 20- Mrs Gatto 5-6 Confidently reading a book aloud to her 
peers and prep buddies. 

All values 

Thinh Dang 21- Mr Gandy  5-6 For giving so much of his time and energy 
to SAEPS 

All values 

Floremay 
Senentenari Fiu 
Loseffa 

22- Mr Zaitzev 5-6 For settling in well to the SAEPS 
community and displaying all the school 
values 

All values 

Aziza Ibrahim 1-Mrs Meehan 3-4 For being good and always having a go Learning 

Rebecca Saah 4- Mr Coleman 3-4 Multiplying using repeated addition an 
array 

Learning 

Charity Vui 7-Mr French 3-4 For using skip counting and repeated 
addition to solve multiplication 

Learning 

Siu Afiafi 8- Ms Petrucelli 3-4 For applying multiplication strategies to 
solving worded problems 

Learning 

Rachel Chen 9-Ms DiNatale 1-2 For creating a wonderful character for her 
narrative 

Learning 

Johnny Ho 10-Ms McCallum 1-2 For independently adding adjectives to 
improve his writing 

Learning 
Responsibility 

Maria Mika 11-Ms Stefanidis 1-2 For learning to read her words Learning 

Leah Ho 13- Ms 
Dimitrijevic 

1-2 For becoming confident in expressing her 
ideas and thoughts in her writing 

Learning 

Matthew Mai 14- Mrs Tran 1-2 For improving his writing skills. Well Done! Learning 

Brandon Dang 2- Mrs 
Gooderham 

1-2 For fantatic improvement in reading Learning 

Zuhair Rehman 17- Ms Meddings Prep For learning 100 of his high frequency 
words 

Learning 

Bonnie Horne 
 
Meilini Samu 

18-Mrs Moodley Prep For writing fantastic sentences during all 
writing sessions 
For writing interesting sentences and 
drawing colourful pictures 

All values 

Sopia Lui 19 Ms Gorst Prep For being kind and helping her 
classmates. 

Respect, 
Cooperation 
& 
Responsibility 

Kingston Pham Rm 
18 

Mr Sherwill P.E For displaying very good balance All values 

Maretu Goodwin Mr VanTaarling I.C.T For understanding how to show good 
manners online 

Learning 

Devon Denley LOTE- Sonia Auslan For taking control of his learning and 
moving from a fixed to an open mindset 

All values 

 
 
Brainstorm Productions 
Our apologies that the Brainstorm production had to be cancelled last week due to a performer having injured 
her ankle. We have re-scheduled the Performance to Thursday the 21st of September.  
Prep - 2 show at 12:30pm and 3-6 show at 2:15pm. Save the date! We hope to see you then. 
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Message from the Principal 

 

ThÜ HiŒu TrÜªng 
 

Xin chào Çón tất cả nhân viên, học sinh và gia đình của 

trÜ©ng trª låi h†c kÿ 3, đặc biệt là những thành viên 

m§i vào trường của chúng tôi. 

 

Chúng tôi có một số sự kiện và hoạt động cûa trường 

được lên kế hoạch trong H†c kỳ 3 sẽ hỗ tr® cho viŒc 

học tập, sự tham gia và phúc lợi của học sinh. H†c kỳ 3 

là thời gian bận rộn trên Lịch Giáo Án. Trong h†c kÿ 

này, chúng ta tán dÜÖng môn văn chương, toán h†c và 

khoa học thông qua các sự kiện đặc biệt như Tuần lễ 

ñ†c sách, Trình Ç¶ H†c VÃn Toàn quÓc, Toán h†c và 

Tuần lễ Khoa học. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức m¶t Buổi 

ChiŠu Nói ChuyŒn VŠ Th‹ thao v§i c¶ng ÇÒng vào cuÓi 

h†c kÿ. Một thời khóa biểu chÌ rõ những sinh hoạt 

trong th©i gian này đã được lên kế hoạch và sẽ được 

thông báo trong những tuần tới. 
  

Các giáo viên đã lên kế hoạch h†c kÿ rÃt thú vÎ cho h†c 

sinh cûa chúng ta. L§p V« Lòng së h†c vŠ “ñÒ vÆt ÇÜ®c 

làm th‰ nào và s¿ chuy‹n Ç¶ng cûa chúng”. ñŠ tài cûa 

L§p 1-2 là “VÃn ÇŠ là gì?” L§p 3-4 đang xem xét môn 

sinh học và L§p 5-6 đang học về môn vÆt lš và hóa 

học. 

 

Đã có một vài thay đổi nhân sự trong học kỳ này. 

Chúng tôi chào mØng Sneza Vasilevski Çã trª låi làm 

viŒc và chúng tôi chào Çón Melanie Meehan, së dåy lớp 

3/4 Phòng 1 thay Jackie Kondoska. Chúng tôi cảm ơn 

Jackie cho tất cả các công việc của cô tại trÜ©ng 

SAEPS và chúc cô l©i chúc tÓt ÇËp nhÃt trong chuyến 

đi của cô. Chúng tôi cũng chào Çón Sarah Chaouk đang 

thay thế Chris Van Taarling phø trách môn ICT trong 

th©i gian Chris đang nghỉ phép tr†n H†c kÿ 3. 

 

Trong những ngày nghỉ holiday của trường, chúng tôi 

đã hoàn thành một số công viŒc tu b° nhỏ tại væn 

phòng chính. Phø huynh và khách đến trường được 

yêu cầu ghi tên tại văn phòng và cÀn được cho phép 

vào trong khuôn viên nhà trường trong giờ học. Tôi xin 

cảm ơn Bộ Giáo dục vŠ sự hỗ trợ và tài trợ cho việc 

nâng cấp này. 

 

H†c sinh vắng mặt 

Trong suốt học kỳ, chúng tôi đã theo dõi việc đi học 

của tÃt cä học sinh cûa trường. ñiŠu Çáng lo là h†c sinh 

tØ L§p V« Lòng Ç‰n L§p 2 cûa trÜ©ng Çã có sÓ ngày 

v¡ng mặt rÃt nhiŠu. Đây là giai đoạn quan trọng trong 

viŒc học tập của các em và mỗi ngày Çi h†c đều rÃt 

quan tr†ng. Hãy xem liệu chúng ta có thể làm th‰ nào 

để giảm số ngày vắng mặt cûa h†c sinh trong các l§p 

này vào nºa næm h†c sau không. 

 

ñây là thời gian trong năm mà học sinh bắt đầu bị ốm 

dẫn đến việc cần nghỉ h†c. Nhân Çây tôi xin để nhắc 

nhở phø huynh, nếu quí vÎ cần giữ con mình ở nhà vì 

bị bệnh, quí vÎ phải cung cấp lš do vŠ sự vắng mặt con 

v§i giáo viên phø trách lớp học hoặc văn phòng 

trường. Quí vÎ có thể thực hiện điều này bằng nhiều 

cách: 

 

1. Gọi điện thoại cho nhà trường qua số 9366 2071 để 

báo cáo sự vắng mặt 

2. Báo cáo lš do trực tiếp cho giáo viên khi con quí vị 

trở lại trường 

3. Cung cấp thông báo bằng văn bản giải thích việc 

vắng mặt. 

  

Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu nếu con quí vÎ không ÇÜ®c 

khỏe trước giờ học, quí vÎ cÀn giữ con ở nhà. Nếu 

không, së khi‰n những h†c sinh khác bị lây bệnh và 

Ngày quan tr†ng 

Ngày S¿ kiŒn L§p 

31 Tháng 7 Du khäo Science Works 1-2 

1 Tháng 8 9.30 sáng Thæm quan trÜ©ng  

4 Tháng 8 Ngày ñiŠn kinh 3-4 

12 Tháng 8 TuÀn lÍ Khoa h†c  

14 Tháng 8 Giáo viên Tu nghiŒp - H†c sinh nghÌ  

25 Tháng 8 LÍ h¶i ñiŠn kinh Khu v¿c  

30 Tháng 8 Du khäo Science Works Prep 
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chúng tôi muốn tránh điều này xảy ra. Với những ÇiŠu 

Çã ÇÜ®c nêu trên, chúng tôi chắc chắn không khuyến 

khích quí vÎ giữ con ở nhà trừ khi em thực sự Çau ốm. 

 

Khảo sát Ý kiến Phụ huynh năm 2017 

Chúng tôi đang tiến hành một cuộc khảo sát để tìm 

hiểu quí vÎ nghĩ gì về trường của chúng ta. Cuộc Khäo 

sát Ý kiến Phụ huynh được hoàn thành hàng năm bởi 

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và được thực hiện trong 

khuôn kh° các phụ huynh được lựa chọn ngẫu nhiên 

tại mỗi trường ở Victoria. Năm nay, khoảng 30 phần 

trăm phụ huynh sẽ được mời tham gia. Tất cả câu trả 

lời cho cuộc khảo sát dÜ§i hình thÙc vô danh. Cuộc 

khảo sát giúp trường hiểu rõ hơn về nhÆn xét cûa quí vÎ 

ÇÓi v§i môi trường học tập, sự tham gia của h†c sinh 

và mối quan hệ của chúng tôi. Trường sẽ sử dụng các 

kết quä có ÇÜ®c trong viŒc khäo sát để d¿a vào Çó lÆp 

các chiến lược, lên kế hoạch cải tiến trường học. 

Cuộc khảo sát trực tuyến sẽ do ORIMA tiến hành 

Research Pty Ltd và chỉ mất 15 phút để hoàn thành. Nó 

có thể được truy cập từ Thứ Hai 7 Tháng Tám đến 

Chủ Nhật 27 tháng Tám. Cuộc khảo sát hiện có tiếng 

Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Việt, tiếng Quan Thoại, tiếng 

Chin (Hakha) và Tiếng Hindi. Kết quả sẽ được gửi trở 

lại trường vào cuối tháng Chín.  

 

D» liŒu có ÇÜ®c từ ti‰n trình này cung cấp cho các 

trường học, cha mẹ, cơ quan giáo dục và cộng đồng tåi 

Úc thông tin về số học sinh khuyết tật trong trường 

học, nơi họ ở và những điều chỉnh mà họ nhận được. 

 

Sưu tập Dữ liệu Quốc gia tính số h†c sinh được hỗ trợ 

theo các nghĩa vụ này dựa trên sự đánh giá chuyên môn 

của giáo viên và kiến thức cÛng nhÜ sự hiểu biết của 

họ về h†c sinh của họ. Mỗi năm vào tháng Tám, hiệu 

trưởng phải xác minh dữ liệu về học sinh trong trường 

học của họ được điều chỉnh vì khuyết tật, dựa trên 

bằng chứng tại trường. 

 

Chúng tôi së thi‰t lÆp nh»ng bu°i hÜ§ng dÅn cho phø 

huynh Ç‹ hoàn thành cu¶c khäo sát tr¿c tuy‰n tåi trÜ©ng 

n‰u ÇÜ®c yêu cÀu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woolworths Earn & Learn (Ki‰m & H†c) 

 

Næm nay trÜ©ng së tham d¿ vào 

chÜÖng trình Woolworths Earn 

& Learn. Thông qua chÜÖng 

trình này chúng tôi có th‹ nhÆn 

ÇÜ®c m¶t sÓ tài nguyên h†c cho 

trÜ©ng và tÃt cä ÇiŠu chúng tôi 

cÀn là quí vÎ mua s¡m tåi cºa 

hàng Woolworth.  

 

TØ ThÙ TÜ 26 Tháng Bäy Ç‰n ThÙ Ba 19 Tháng Chín 

ho¥c trong khi còn hàng hoá quí vÎ së ÇÜ®c cºa hàng 

t¥ng 1 tem cho m‡i $10 mua ÇÒ ª Çó (k‹ cä bia rÜ®u, 

thuÓc lá và thÈ t¥ng). Dán tem Woolworths Earn & 

Learn trên t© giÃy Woolworths Earn & Learn và khi t© 

giÃy Çã ÇÀy tem, quí vÎ mang t© giÃy Çó bÕ vào thùng Ç‹ 

tåi trÜ©ng. 

 

Vào cuÓi chÜÖng trình khuy‰n mãi, chúng tôi 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. N‰u quí vÎ muÓn bi‰t thêm, thæm trang 

www.woolworths.com.au/earnandlearn 

 

T© giÃy dán tem Earn & Learn së ÇÜ®c gªi vŠ trong 

tuÀn t§i và cÛng có s¤n ª væn phòng trÜ©ng n‰u quí vÎ 

cÀn thêm. 

 

Cäm Ön quí phø huynh 

Paul Busuttil 

HiŒu TrÜªng 
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