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Message from the Principal 
 

Dear Parents, 
 

We know that we are coming to the end of the 
school year, when we start to think about the 
School Picnic, planning of grades and booklists 
for 2018! This is always a busy time. Teachers 
are also in the process of writing Semester 2 
reports which will be available to parents and 
carers in the last week of the term. 
 

WHOLE SCHOOL PICNIC 

This year we will be hosting an end of year 

School Picnic. Each grade will perform a class 

item.  The School Picnic will be held on our 

school oval on Thursday 14 December. This is 

a great opportunity for our whole school 

community to come together and celebrate the 

year with family, friends, students and staff.  

Mark it in your calendar, as we would love to 

see the whole school community there.   

 

WOORABINDA CAMP 

Last week, a number of our students attended 
Somers School Camp at Woorabinda. The 
camp is situated on 100 Hectares of native 
bush, open paddocks, hidden wetlands and 
temperate rain forest. A number of schools 
attended.  The students participated in 
programs related to environmental studies,  

 

 
 
sustainable practices, team building initiatives 
and challenging adventure activities. All 
programs are designed to develop students’ 
personal development, resilience and 

perseverance. It was great to see student’s big 
smiles as they stepped off the bus and shared 
in the stories and experiences they had just 
taken part in. Thank you to all staff in making 
this a successful event for our students. 
 

BOOK PACKS 2018 

School Council has made the decision that 
there will be a nominal charge for Book Packs 
in 2018. Notices explaining this, went home to 
families last week. The charge for grades Prep 
– 2 is   $60 and Grades 3 – 6 is  $80.  A break 
down of the costing of this was also included in 
the notice. This amount is still heavily 
subsidized by the school and is considerably 
lower than many other schools. During the 
month of December, parents may wish to take 
advantage of a 5% early bird discount if they 
pay by 21 Dec 2017. The book packs will be 
delivered to the classrooms on the first day of 
school. 
 
Parents can pay by direct deposit (bank 
information was included on the notices that 
went home), by credit card or by cash at the 
office. 
 
IT’S GREAT TO BE GREEN 
As the year has progressed, we have seen 
some welcome improvements around our 
school for our students, staff and families to 
enjoy. This week, a number of trees have been 
planted at the front of the school and along the 
new garden beds on Lester Avenue. This is 
part of our 5-year school building and grounds 
plan in developing outdoor learning spaces 
around the school. I encourage students and 
parents to help us look after these wonderful 
spaces that have been created. 
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SUN SMART 
As the weather continues to warm up I remind 
families that our SunSmart Policy is 
implemented in Term 4, requiring all students 
to wear a navy blue broad-brimmed or 
legionnaire style hat at all times, whilst outside. 
Hats can be purchased from the school 
office at any time.  
 
Please note that caps and bandanas are not 
appropriate and as such, are not part of the 
school uniform. 
Our school rule is No Hat, No Play. This means 
that students without a hat will be required to sit 
in a shaded place for the duration of the recess 
break. 
 

PLANNING FOR 2018  
We are currently planning for 2018. If you are 
NOT returning in 2018, can you please let the 
office know as soon as possible, so we can 
finalise our planning and have adequate staff 
for our school in 2018. 
 
Further to this, if you ARE returning in 2018 and 
need to communicate any educational needs 
for your child for next year, please put it in 
writing, addressed to the Principal and marked 
confidential. Your information or request 
should centre around your child's learning and 
social needs. 
  
 
Paul Busuttil 
Principal 

 



  

  

 





 







 





 
2018 TRANSFER INFORMATION  
Please fill out and return to the office by 
Wednesday 6 December 2017 if your child/ren 
are NOT returning to St Albans East Primary 
School next year.  
 
……………………………………………… 
 
The following students, listed below, will NOT 
be returning to St Albans East PS in 2018. 
 
Student Name/s: ______________________  
 
 

     
Room No. :  ___________________________ 
 
New School Name:  ____________________ 
 
 
 

 
 

 

  

NEW FOR 2018! 
 

If you applied for the CSEF (Camps, Sports and Excursions Fund) at St Albans East PS in 
2017, you do not need to complete an application form in 2018 unless there has been a 
change in your family circumstances. 
 
You only need to complete an application form if any of the following have occurred: 

 New student enrolments; your child has started or changed schools in 2018 or 
you did not apply in 2017. 

 Changed family circumstances; such as a change of custody, change of name, 
concession card number, or new siblings commencing at the school in 2018. 
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Pupil of the Week 2017 Term 4 – Week 8: 01-12-2017 

Year 
Level 

Room  School Values  Comment Student's Name 

5/6 
15 – 

 Mr Mussel 
Learning and 
Responsibility  

For an excellent information report. Well 
done! Sengi Kayitare  

3/4 
1 –  

Ms Meehan 
All 

For always being a happy and positive 
presence in the classroom  

Truc Le 

3/4 
4 –  

Mr Coleman 
All 

Working hard to improve his school 
work, in particular his handwriting Tyson Lopez 

3/4 
7 –  

Mr French 
Respect 

Learning 
For making the right choices in his 
learning and social interactions 

Herman Tuia-Vaaua 

3/4 
8 –  

Ms Petrucelli 
 All 

For excellent work in all areas and his 
great magic tricks Dylan Lopez  

1/2 
2 –  

Mrs Gooderham 
All 

For being a good friend and a great 
helper. Tanveer Gill 

1/2 
9 –  

Ms Di Natale 
All 

For working very hard during maths and 
demonstrating his fantastic knowledge of 
fractions. 

Ryan Tran 

1/2 
10 –  

Ms McCallum 
All   

For always looking out for others and 
being a good friend. 

Hamionie Tanoa  

1/2 
11 –  

Ms Stefanidis 
Learning 

For trying his best in all class activities.  
Well done! William Le 

1/2 
13 –  

Ms Dimitrijevic 
 Learning and 
Responsibility 

For developing his organisational skills Jason Okello 

1/2 
14 –  

Mrs Tran 
Learning  

For working hard to improve their 
writing. Well done! 

Fala Tuia-Vaaua & 
Joseph Fonokalafi  

Prep 
17 –  

Ms Meddings 
 Learning 

For working hard to write down the 
sounds he can hear. Keep it up! Benjamin Mai 

Prep 
17 –  

Ms Meddings 
 Learning 

For working hard to learn all his 
coloured words. Keep up the hard work! Leo Cvetkovski 

Prep 
17 –  

Ms Meddings 
 Respect  

For always being respectful towards her 
peers and teachers and always using her 
manners. 

Zobia Zaid 

Prep 
18 –  

Mrs Moodley 
Respect 

For always using his best manners when 
he speaks to others 

Lazar Jaksic 

Prep 
18 –  

Mrs Moodley 
Respect 

For being a friendly member of our grade 
Julia Le 

Prep 
19 - Ms Briony 

Gorst 
All  

For settling into St Albans East PS! We 
are so happy to have you! 

Pedro Sameh Bichay  

Prep 
19 - Ms Briony 

Gorst 
All  

For settling into St Albans East PS! We 
are so happy to have you! 

Valerie Tuivasa 

Prep 
19 - Ms Briony 

Gorst 
All  

For always listening to the teacher and 
packing up nicely. Kiara Tanoa  

P.E. 
P.E. –  

Mr Sherwill 
All 

For always participating in PE with 
enthusiasm 

Lina Hoang 

Auslan 
LOTE –  
Sonia 

All 
For being a GIANT SWAP NINJA a 
recalling 5 signs in order and 
application! 

Ryan Tran (rm9) 
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ThÜ HiŒu TrÜªng 

Phø huynh thân m‰n, 
 

Chúng tôi biết rằng chúng tôi đang đến cuối năm 

học, khi chúng tôi bắt đầu nghĩ về bu°i Picnic 

Toàn Trường và lên kế hoạch cho lớp cÛng nhÜ 

lÆp danh sách tÆp vª cho năm 2018! Đây luôn là 

thời gian bận rộn. Giáo viên cũng đang trong quá 

trình viết h†c bå nºa næm cuÓi cho h†c sinh và h†c 

bå sẽ ÇÜ®c gªi cho phø huynh và người giám h¶ 

trong tuần cuối cùng của næm h†c. 
 

Picnic toàn trÜ©ng 

Næm nay chúng tôi së t° chÙc m¶t bu°i Picnic 

Toàn TrÜ©ng CuÓi Næm, hôm Çó m‡i l§p së trình 

diÍn m¶t ti‰t møc vŠ Giáng Sinh. Bu°i picnic này 

së xäy ra tåi sân vÆn Ç¶ng bÀu døc cûa trÜ©ng. ñây 

là cÖ h¶i tuyŒt v©i cho tÃt cä c¶ng ÇÒng trÜ©ng h†c 

cûa chúng ta Ç‰n v§i nhau Ç‹ cùng æn mØng m¶t 

næm trôi qua v§i gia Çình, bån bè, h†c sinh và nhân 

viên trÜ©ng. Xin Çánh dÃu ngày này vào lÎch vì 

chúng tôi rÃt mong mÕi ÇÜ®c g¥p tÃt cä c¶ng ÇÒng 

trÜ©ng h†c trong ngày hôm Çó.  
 

Tråi WOORABINDA  

Tuần trước, một số h†c sinh của chúng ta đã tham 

dự trại Somers ở Woorabinda. Trại nằm trong 

cách rØng r¶ng 100 mÅu tây v§i nh»ng cây cÓi bản 

địa, những nông tråi r¶ng l§n, những vùng đất 

ngập nước tìm ẩn và rừng mưa ôn đới. Có một số 

trường học Çã tham dự.  
 

Các h†c sinh Çã tham gia vào các chương trình liên 

quan đến nghiên cứu môi trường, bäo vŒ Ç¶ng vÆt 

có nguy cÖ tuyŒt chûng, sáng kiến xây dựng đội 

nhóm và các hoạt động phiêu lưu đầy thách thức. 
 

Tất cả các chương trình được thiết kế để phát 

triển cá nhân, sự kiên cường và kiên trì của học 

sinh. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy nụ cười của các 

em khi họ bước xuÓng xe bus và chia sẻ những 

câu chuyện và träi nghiŒm vØa qua. Cảm ơn tất cả 

các nhân viên trong việc n° l¿c tåo ra s¿ kiŒn thành 

công này cho các h†c sinh của chúng ta. 
 

Gói tÆp vª 2018 

Hội đồng trường đã đưa ra quyết định sẽ có một 

khoản phí chÌ ÇÎnh cho Gói TÆp Vª vào năm 2018. 

Các thông báo giải thích điều này đã ÇÜ®c gªi về 

nhà cho phø huynh vào tuần trước. Chi Phí cho 

lớp V« Lòng - 2 là $ 60 và các Lớp 3 - 6 là $ 80. 

Bäng kê chi ti‰t cho chi phí này cũng được bao 

gồm trong thông báo. Số tiền chi phí này Çã được 

nhà trÜ©ng tài trợ phÀn l§n và thấp hơn Çáng k‹ so 

với nhiều trường khác. Trong tháng 12, phụ huynh 

có thể tận dụng ưu đãi giảm giá 5% nếu quí vÎ trả 

tiền trước ngày 21 tháng Mười Hai 2017. Gói tÆp 

vª sẽ được chuyển đến các lớp học vào ngày đầu 

tiên khai trường. 
 

Phø huynh có thể chuy‹n tiŠn trực tiếp vào tài 

khoän cûa trÜ©ng (chi ti‰t ngân hàng đã được Ç‹ 

trên thông báo gªi về nhà), bằng thẻ tín dụng hoặc 

bằng tiền mặt tại văn phòng. 
 

ThÆt tuyŒt v©i khi có thêm cây xanh 

M¶t næm trôi qua, chúng tôi đã thấy một số cải 

tiến đáng hoan nghênh quanh trường Ç‹ h†c sinh, 

nhân viên và gia đình của chúng ta ÇÜ®c tận 

hưởng. Tuần này, một số cây đã được trồng ở 

phía m¥t trước của trường và dọc theo các mänh 

vườn mới bên hông ÇÜ©ng Lester. 

Đây là một phần trong kế hoạch 5 năm xây dựng 

trường của chúng tôi và kế hoạch xây dựng các 

không gian học tập ngoài trời quanh trường. 
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Tôi khuyến khích học sinh và phụ huynh giúp 

chúng tôi chăm sóc những không gian tuyệt vời đã 

được tạo ra.  
 

SUN SMART 

Khi thời tiết tiếp tục ấm lên, tôi xin nhắc nhở các 

gia đình rằng Chính sách SunSmart của chúng tôi 

được thực hiện trong H†c kÿ 4, Çòi hÕi tÃt cä h†c 

sinh phäi Ç¶i mÛ màu xanh dÜÖng ÇÆm có vành 

r¶ng ho¥c loåi mÛ lÜ«i trai có che gáy trong tÃt cä 

th©i gian các em ª ngoài tr©i. Nón có th‹ mua tåi 

væn phòng trÜ©ng bÃt cÙ lúc nào.  

Vui lòng lÜu š mÛ lÜ«i trai không che gáy và khæn 

quÃn ÇÀu không thích h®p, và không phäi ÇÒng 

phøc cûa trÜ©ng. 

Qui t¡c cûa trÜ©ng là Không MÛ, Không ChÖi. Có 

nghïa các em không Ç¶i mÛ phäi ngÒi trong bóng 

mát trong gi© ra chÖi. 
  

k‰ hoåch cho 2018  

Chúng tôi hiện đang lên kế hoạch cho 2018. Nếu con 

quí vÎ không trở lại h†c vào 2018, xin vui lòng cho 

văn phòng trÜ©ng biết càng s§m càng tÓt để chúng 

tôi có thể hoàn tÃt kế hoạch của chúng tôi và chuÄn 

bÎ sÓ lÜ®ng nhân viên phù h®p cho næm 2018.  

Thêm n»a, nếu con quí vÎ trª låi vào 2018 và 

quí vÎ cần bàn luÆn v§i chúng tôi vŠ bất kỳ nhu cầu 

giáo dục nào cho con quí vÎ trong năm tới, vui 

lòng viết trên văn bản, gªi cho Hiệu trưởng và Ç‹ 

ch» “confidential”. Thông tin hoặc yêu cầu của quí 

vÎ chÌ nên tập trung vào nhu cầu học tập và giao 

ti‰p của con quí vÎ mà thôi. 
 

Paul Busuttil - HiŒu TrÜªng 
 

Thông báo chuy‹n trÜ©ng 2018 

Vui lòng ÇiŠn và gªi låi væn phòng trÜ©ng phÀn dÜ§i 

trÜ§c ThÙ TÜ 22-11-2017 n‰u con quí vÎ chuy‹n trÜ©ng. 
 

Các em h†c sinh có tên dÜ§i Çây, së không trª 

låi TrÜ©ng Ti‹u H†c St Albans East  vào næm 2018 

 

 

THE LE-VAN VIETNAMESE SCHOOL INC 

TRƯỜNG VIỆT-NGỮ LỄ-VĂN 

GHI DANH NIÊN HỌC 2018 

 

Kính thưa quý vị phụ huynh học sinh cư ngụ 

vùng miền Tây Victoria (Footscray, Sunshine, 

Cairnlea, Kingpark và St Albans). 

Trường Việt ngữ Lễ-Văn được tổ chức vào ngày 

Thứ Bảy với các lớp học:  

 Lớp sáng: từ 9 giờ 30 sáng đến 12 giờ 

10 trưa. 

 Lớp  chiều: từ 1 giờ 30 trưa đến 4.10 

chiều.  

Địa chỉ: 

* St Albans East Primary School, 

corner of Lester Ave and Station Ave 

St Albans (26, C1) 

 Học phí $80/niên học. 

 Trường mở các lớp từ Mẫu giáo đến các 

Lớp 11, 12. 

 Số lượng học sinh mỗi lớp dưới 22 em.  

 Sách giáo khoa được soạn phù hợp với 

các em sinh và lớn lên tại nước Úc học 

Việt-ngữ. 

 Trường học có nơi thuận tiện (2 car 

parks) để phụ huynh đậu xe, có nhiều 

phương tiện cho học sinh vui chơi rất vệ 

sinh. 

*Đặc biệt có lớp cho các em bị bịnh tự  kỷ do thầy 

Nguyễn Xuân Sơn tốt nghiệp Master Health 

Science-Aged Services phụ trách. 

*Chúng tôi nhận các em học 

“KINDERGARTEN” thích học từ 3 tuổi. 

 

* Quý phụ huynh ghi danh cho con em xin gọi 

cho thầy Sơn Nguyễn, Mb 0438 366 675, hoặc 

ghi danh tại trường Việt-ngữ Lễ-Văn trong 

những ngày Thứ Bảy. 

 

Trân trọng kính chào.               
Nguyễn Xuân Sơn 

Thạc-Sỹ Sư Phạm - Hiệu Trưởng 

 

 

 

 

Các em h†c sinh có tên dÜ§i Çây, së không 

trª låi TrÜ©ng Ti‹u H†c St Albans East  vào næm 

2018  
 

Tên h†c sinh: ________________ Phòng:_____
           

         ________________ Phòng: _____ 
 

                       ________________ Phòng: _____ 

 

 


