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Message from the Principal 
 
Dear Parents, Guardians and Friends,  
 
Welcome to all of our new students, families and those 
returning to St Albans East Primary School. We have had a 
very smooth start to the new year. It was lovely to see so 
many excited faces on the first day back for our Year One – 
Year Six students. It was also wonderful to welcome our 76 
preps starting school for the first time and we welcome the 
new families to our school.  
 
I have had the opportunity to visit all grades and meet a 
number of parents out in the yard; I encourage you to come 
and have a chat. We welcome our new staff to our St Albans 
East family: Koreena Carlton (Assistant Principal), Jessica 
Richmond (Leading Teacher), Max Barker (Performing Arts 
Teacher), Sonia Fenton (Front Office) and returning staff 
Kristy Prevolsek and Ashlea Potter. 
 
Year Level Curriculum Newsletter 
This week, year level curriculum newsletter notices were 
sent home, giving parents a summary of the essential skills, 
knowledge and understandings that students will be learning 
throughout Term one. Building partnerships in learning, 
between home and school, is essential in supporting, 
developing and modelling positive behaviors to students 
about their learning. We encourage parents to put some 
time aside to discuss what learning their child has been 
involved in during the day. 
 
What You Can Do At Home 
As a parent, you play a vital role in preparing and 
encouraging your child for the world of reading and writing. 
Aim to read a wide variety of stories to expose your child to 
a number of different genres. Your local library is a great 
source of books and information and it is free to join and 
they also have a great Children’s section where you can sit 
and enjoy the books. Libraries often hold special reading or 
story times and offer books in languages other than English. 
In this day and age of technology, you might want to 
consider electronic books too. A balance between traditional 
books and electronic books is ideal, but the most important 
thing is that your child is reading and enjoying the 
experience. Every child at St Albans East Primary School has 
access to Literacy Planet and Mathletics and these can be 
accessed at home both on iPads and computers. 
Some ideas when reading with your child at home: 

 When you are reading with your child, ask them to 
turn the pages of the story for you. 

 Discuss the meanings of unknown words, both those 
your child reads and those they hear. 

 After you have finished a story, ask your child to tell 
you about their favourite part, or ask them to 
imagine a different ending to the story. You could 
even ask them to retell the story in their own words. 

 Where possible, connect events in the book to 
things that have happened in your child’s life. This 
will help them understand why a character does 
things and may help them to enjoy the story more.  
 

School Photos  
School photos will be on the Wednesday 21 March. Student 
photo order envelopes will be distributed to every student 
over the coming weeks and it is important that the order 
instructions are followed. Family/Sibling photo order 
envelopes will be available from the school office.  
 
Attendance  
Arrive on time “It’s not ok to be away”  
One valuable way to enhance children’s success in school is 
to ensure that children arrive on time and in time to prepare 
for the day ahead. It is a fact that lateness and low 
attendance affects your child’s literacy and numeracy 
learning directly. St Albans East PS has identified student 
attendance at school as a priority area this year to support 
student learning and social development.  
 
Picking Up Students After School  
Parents are reminded that after school pick up times are 
from 3.15-3.30pm. Staff are out on duty until 3.30pm and 
supervising children. Supervision is not provided after this 
time. Please make the necessary arrangements for your child 
to walk home or be picked up by 3.30pm. If this is difficult, 
you may like to utilise Camp Australia (1300 105 343) who 
run a wonderful After School care program.  
 
School Visitors 
In order to maintain a safe environment for all, I would like 
to remind parents of the arrangements that exist for all 
visitors to the school. All visitors (parents, family members, 
contractors, volunteers, members of the public) are asked to 
report to the School Office and gain permission to visit by 
signing in and being issued with an identification badge. 



 

 

 Newsletter 1, 9 February, 2018 

Before leaving, all visitors are asked to sign out at the School 
Office and return their Badge. 
 
Parking and Driving Around our School 
Believe it or not we are one of the lucky schools to have a 
significant amount of street parking around our school.  
Unfortunately we cannot all get a front spot and some of us 
will need to walk a few metres….. just like we do when we 
park in a shopping centre car park.   
 
We have already had parent complaints about the unsafe 
parking and driving around the school and therefore the 
council has been contacted and will be issuing fines to 
parents who do the wrong thing in relation to parking and 
driving around the school.  Let’s all be responsible so that 
ALL OUR CHILDREN ARRIVE AT SCHOOL SAFELY EVERY DAY. 
Please note that the speed zone around the school is 40km 
at all times.  
 
Meet the Teacher  
Meet the Teacher is scheduled for Tuesday 27 February. 
Further details will be circulated next week. This is a great 
opportunity for students and parents to visit their child’s 
classroom, meet and chat with classroom and specialist 
teachers. 
  
School Hats  
School hats must be worn in Term 1 and can be purchased 
from the school office. The prices are $10 for a Legionnaire 
or $12 for a Wide Brimmed hat.  
 
Accident and Ambulance Insurance 
Parents are reminded that the Department does not provide 
personal accident insurance or ambulance cover for 
students. Parents and guardians of students, who do not 
have student accident insurance/ambulance cover, are 

responsible for paying the cost of medical treatment for 
injured students, including the cost of ambulance 
attendance / transport and any other transport costs.  
Parents and guardians can purchase their own Accident 
Insurance.  Please ask at the office if you would like advice 
on how to do this.   
 
School Council 
It is that time of the year where I call upon parents to 
consider nominating for School Council.  This is a great way 
of contributing to the school.  School council meets for 
about an hour twice a term and sub-committee meet for ½ 
an hour twice a term.  I urge you to consider nomination for 
our school council and am happy to meet with anyone to 
discuss what is involved in greater depth. 
St Albans East Primary School is calling for nominations for 
the 2018 school council. We have (3 parent vacancies and 
(1) community member vacancy. 
Please collect a nomination form from the office if you are 
interested. Nominations must be received by Wednesday 
14th February by 4pm. 
 
Paul Busuttil 
Principal 

 
 



  

  

  

  

  

  

  

Coming Soon:  New Before School Care Program at Camp Australia – St Albans East PS 
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STUDENT WELLBEING AND ENGAGEMENT AT  

ST. ALBANS EAST PRIMARY SCHOOL 
 

As part of the Wellbeing and Engagement program at St. Albans East Primary School we have a 

Student Wellbeing Worker (Agnes Capanda) who is available every Monday, Tuesday and Wednesday. 

 

The role of the Student wellbeing worker is to provide social and emotional support to students and 

the wider school community. This is done primarily through building a relationship of trust, respect, 

and being available to listen. 
 

Support could be individual or group-based (focusing on issues such as anger management, feelings, 

social skills, self-esteem, grief and loss, friendships etc.) and may also involve referral to other 

appropriate support services within the community. 

 
Please do not hesitate in approaching the Student wellbeing worker if you have any questions or 

require assistance for yourself or your child. 

 

You can phone the school on (03) 9366 2071 

Or ask at the office to speak with Agnes. 

 
Useful Resources 

Kids Help Line a free call, 24 hours a day, 7 days a week helpline for those 5-25yrs 
Phone: 1800 55 180  
Website: www.kidshelp.com.au 
 
Beyondblue info line provides callers access to information and referral to relevant services for depression and anxiety-
related matters.  
Phone: 1300 22 4636  
Website: www.beyondblue.org.au 
 
Parentline provides a 7 day a week (8am-midnight) telephone counselling, information and referral service for parents 
and carers with children from birth to 18 years. 
Phone: 13 22 89 
Website: www.parentline.vic.gov.au 
 
Domestic Violence Helpline & Family Violence Response Centre 
Safe Steps is a free call, 24 hours a day, seven days a week response service providing counselling, information and 
support for women and children experiencing violence and abuse.  
Phone: 1800 015 188 
Website: www.safesteps.org.au 
 
MensLine Australia a professional 24 hours a day, 7 days a week, telephone and online support, counselling and 
information service for men. 
Phone: 1300 78 99 78 
Website: www.mensline.org.au 
 

If you are in danger CALL 000 
 

Bullying. No way! Provides information for children, parents and carers about building respectful relationships, and 
bullying prevention. 
Website: www.bullyingnoway.gov.au 

 

If you have specific concerns about your child, please contact the school 

 

 

http://www.bullyingnoway.gov.au/
http://www.parentline.vic.gov.au/
http://www.safesteps.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
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      Tin ThÜ sÓ 20 - 09/02/2018 
 

ThÜ HiŒu TrÜªng 

 

Kính gªi Phø huynh, Người giám hộ và Thân hÜÛ, 

 

Xin gªi l©i chào mừng đến với tÃt cä học sinh, gia 

Çình mới, cÛng nhÜ tÃt cä những người cÛ Çã trở lại 

v§i Trường Tiểu Học St Albans East. Chúng ta đã 

b¡t đầu năm h†c mới rất trơn tru. Thật đáng yêu khi 

nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt háo hức vào ngày đầu 

tiên trở lại trÜ©ng cûa các em h†c sinh tØ L§p 5 Ç‰n 

L§p 6. CÛng thÆt tuyệt vời khi chào đón 72 em h†c 

sinh L§p V« Lòng của chúng ta lần đầu tiên Çi h†c 

và chúng tôi xin chào Çón các gia đình mới cûa 

trÜ©ng. 

 

Tôi đã có cơ hội đến thăm tất cả các lớp và gặp một 

số phø huynh ngoài sân trÜ©ng. Tôi khuyến khích quí 

vÎ đến trÜ©ng và trò chuyện v§i chúng tôi. CÛng xin 

chào đón nhân viên mới đến Çåi gia đình St Albans 

East của chúng tôi: Koreena Carlton (Hiệu phó), 

Jessica Richmond (Giáo viên trÜªng), Max Barker 

(Giáo viên môn Nghệ thuật Biểu diễn), Sonia Fenton 

(ThÜ kš væn phòng) và hai giáo viên trª låi trÜ©ng 

sau th©i gian nghÌ phép dài hån Kristy Prevolsek và 

Ashlea Potter. 

 

Bản Tin Chương Trình Giäng Dåy Cûa TØng 

Cấp L§p 

Tuần này, các bản tin về chương trình giảng dạy cấp 

l§p được gửi về nhà, cho phụ huynh bi‰t tóm tắt các 

kỹ năng, kiến thức và hiểu biết cần thiết mà học sinh 

së ÇÜ®c học trong suốt H†c kÿ 1. Xây dựng mối quan 

hệ hợp tác trong viŒc học tập giữa gia Çình và 

trường học, là điều cần thiết trong việc hỗ trợ, phát 

triển và làm khuôn mÅu các hành vi tích cực cho h†c 

sinh về việc học của họ. Chúng tôi khuyến khích phụ 

huynh dành thời gian để thảo luận v§i con về việc 

học mà các em đã tham gia trong ngày. 

 

Quí VÎ Có Thể Làm Gì ª Nhà 

Là cha mẹ, quí vÎ đóng một vai trò quan trọng trong 

việc chuẩn bị và khuyến khích con mình tham gia 

vào thế giới đọc và viết. Hãy thº một loạt các câu 

chuyện khác nhau để phơi bày cho con quí vÎ bi‰t 

một số thể loại khác nhau. Thư viện địa phương của 

quí vÎ là nguồn cung cÃp sách và thông tin tuyệt vời 

và miễn phí. Ÿ Çó cũng có một góc sách dành cho trẻ 

em thÆt tuyệt vời, nơi mà quí vÎ có thể ngồi và thÜªng 

thÙc những cuốn sách. Thư viện thường tổ chức 

nh»ng bu°i đọc sách hay Ç†c truyŒn đặc biệt và cung 

cấp sách bằng các ngôn ngữ khác tiếng Anh. Trong 

thời đại ngày nay và thời đại công nghệ, có thể quí vÎ 

cÛng muốn xem xét Ç‰n sách điện tử. Sự cân bằng 

giữa sách truyền thống và sách điện tử là ÇiŠu lš 

tưởng, nhưng điều quan trọng nhất là con của quí vÎ 

cäm thÃy thích thú v§i viŒc Ç†c sách. TÃt cä h†c sinh 

ở Trường Tiểu Học St Albans East đều được tiếp cận 

với chÜÖng trình dåy Anh Væn Literacy Planet và 

Toán Mathletics trên mång, cä hai chÜÖng trình này 

ÇŠu có thể truy cập ở nhà cả trên iPad lÅn máy vi tính. 

Một số g®i š khi đọc sách với con tại nhà: 

• Khi quí vÎ đọc sách với con, yêu cầu em lÆt 

các trang của cuÓn sách cho quí vÎ. 

• Thảo luận về š nghĩa của những từ con 

không bi‰t, cả những gì mà em đọc và những 

gì em ÇÜ®c nghe. 

• Sau khi quí vÎ Ç†c xong câu chuyện, hÕi con 

phần nào trong câu chuyŒn là phÀn em thích 

nhÃt, hoặc yêu cầu em tưởng tượng ra m¶t 

kết thúc khác của câu chuyện. Bạn cÛng có 

thể yêu cầu con kể lại câu chuyện theo cách 

riêng của em. 

• Khi có thể, nối k‰t các sự kiện trong cuốn 

sách với những điều đã xảy ra trong cuộc 

sống của con quí vÎ. Điều này sẽ giúp em 

hiểu tại sao một nhân vật trong câu chuyŒn 

hành Ç¶ng nhÜ vÆy và có thể giúp em thÜªng 

thÙc câu chuyện nhiều hơn. 
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Chøp Hình Toàn TrÜ©ng 

Chøp hình toàn trÜ©ng sẽ xäy ra vào Thứ Tư 21 

Tháng 3. Bao thÜ đặt chøp hình sẽ được phân phối 

cho tÃt cä h†c sinh trong những tuần tới và điều quan 

trọng là phải làm Çúng theo các hướng dẫn trên bao 

thÜ. Phiếu đặt chøp hình gia đình / anh chị em sẽ 

ÇÜ®c Ç‹ sẵn tại văn phòng trường. 

 

Có M¥t Tåi TrÜ©ng 

ñi h†c Çúng gi© “NghÌ H†c Không ñÜ®c ChÃp 

NhÆn” 

Một cách tÓt Ç‹ nâng cao thành công của h†c sinh tåi 

trường học là đảm bảo rằng các em đến trÜ©ng đúng 

giờ và kịp thời để chuẩn bị cho ngày h†c. ñiŠu thực 

tế là sự chậm trễ và tỷ lệ đi học thấp ảnh hưởng trực 

tiếp đến khả năng h†c væn và học toán của con quí vÎ. 

St Albans East PS đã xác định việc đi học Çúng gi© 

và ÇŠu Ç¥n là ưu tiên hàng ÇÀu trong năm nay để hỗ 

trợ cho viŒc học tập và phát triển giao ti‰p cûa h†c 

sinh. 

 

ñón Con Sau Giờ Học 

Phø Huynh được nhắc nhở rằng sau giờ tan trÜ©ng, 

thời gian đón con cûa quí vÎ là từ 3.15-3.30 chiều. 

Giáo viên thi hành nhiệm vụ tr¿c sân và giám sát h†c 

sinh cho đến 3.30 chiều là chÃm dÙt, Việc giám sát 

không được cung cấp sau thời gian này. Vui lòng sắp 

xếp cho con quí vị Çi b¶ về nhà hoặc Ç‰n đón em 

trước 3:30 chiều. Nếu điều này không th‹ th¿c hiŒn 

ÇÜ®c, quí vÎ có thể sử dụng Camp Australia (1300 

105 343), dÎch vø Gi» TrÈ Sau Gi© H†c này rÃt tÓt. 

 

Khách Thăm Trường 

Để duy trì môi trường an toàn cho tất cả mọi người, 

tôi muốn nhắc nhở phø huynh về những sắp đặt đã có 

cho tất cả các khách đến trường. Tất cả khách Ç‰n 

trÜ©ng (cha mẹ, thành viên gia đình, nhà thầu, tình 

nguyện viên, thành viên của c¶ng ÇÒng) được yêu 

cầu báo cáo với Văn phòng trường và Çæng nhÆp Ç‹ 

được cấp một thÈ nhÕ Çeo trên ng¿c áo. Trước khi rời 

trÜ©ng, tất cả khách cÛng được yêu cầu đăng xuất tại 

văn phòng trường và trả låi thÈ cho væn phòng. 

 

Đậu Xe Và Lái Xe Quanh Trường 

Tin hay không chúng ta là một trong những trường 

may mắn có một số lượng đáng kể ch‡ đậu xe xung 

quanh trường. Tuy nhiên tÃt cä chúng ta không thể 

cùng có được một điểm ÇÆu xe phía trước trÜ©ng và 

vì th‰ một số người trong chúng ta sẽ phải đi bộ một  

 

 

vài mét ... cÛng giống như khi chúng ta đậu xe trong 

một bãi đậu xe cûa trung tâm mua sắm vÆy.  

Chúng tôi đã có m¶t sÓ phụ huynh khi‰u nåi vŠ viŒc 

đậu xe và lái xe quanh trường không an toàn và do đó 

H¶i ñÒng Thành PhÓ Çã được thông báo và h† sẽ 

được gªi giÃy phạt xe cho nh»ng phụ huynh không 

chÃp hành Çúng luÆt đậu xe và lái xe quanh trường. 

Xin m†i ngÜ©i hãy có trách nhiệm để TẤT CẢ h†c 

sinh cûa chúng ta ÇÜ®c an toàn hàng 

ngày.  

 

Xin lưu š vÆn tốc xung quanh trường là 40 km áp 

døng cho mọi lúc. 

 

G¥p G« Giáo Viên 

G¥p g« giáo viên Çã ÇÜ®c s¡p x‰p cho ThÙ Ba 27 

Tháng Hai. Chi ti‰t së ÇÜ®c gªi vŠ nhà vào tuÀn t§i. 

ñây là cÖ h¶i rÃt tÓt cho h†c sinh và cha mË Ç‰n thæm 

l§p h†c cûa con quí vÎ, g¥p g« và chuyŒn trò v§i giáo 

viên phø trách l§p và giáo viên chuyên ngành. 

 

Nón Cûa TrÜ©ng 

Nón cûa trÜ©ng phäi ÇÜ®c Ç¶i trong H†c kÿ 1 và có 

th‹ mua tåi væn phòng trÜ©ng. Giá $10 cho nón lÜ«i 

chai có che gáy và $12 cho nón r¶ng vành.  

 

Tai Nån và Bäo Hi‹m Xe CÙu ThÜÖng 

Phø huynh ÇÜ®c nh¡c nhª r¢ng B¶ Giáo Døc không 

cung cÃp bäo hi‹m tai nån cá nhân ho¥c xe cÙu 

thÜÖng cho h†c sinh. Phø huynh và NgÜ©i giám h¶ 

cûa h†c sinh n‰u không mua bäo hi‹m tai nån/xe cÙu 

thÜÖng cho con em quí vÎ së chÎu trách nhiŒm trä chi 

phí y t‰ ch»a trÎ cho h†c sinh bÎ tai nån, bao gÒm phí 

nhân viên xe cÙu thÜÖng Ç‰n / phí vÆn chuy‹n xe cÙu 

thÜÖng và nh»ng chi phí vÆn chuy‹n khác. 

Phø huynh và NgÜ©i giám h¶ có th‹ t¿ mua Bäo 

Hi‹m Tai Nån. Vui lòng hÕi væn phòng n‰u quí vÎ 

muÓn ÇÜ®c hÜ§ng dÅn Ç‹ làm viŒc này 

 

Paul Busuttil - HiŒu TrÜªng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


