
 

 

Newsletter 7, 25 May, 2018 
 

Message from the Principal 
 
 

Dear Parents, Guardians and Friends,  
 
We are at the half way point of Term 2 and teachers are 
busy writing student reports that will be distributed later in 
the term. We will be hosting ‘Reporting to Parents Day’ on 
Tuesday 26 June.  
 
Students will be required to attend Student Led 
Conferences with their parents. Students will have the 
opportunity to engage in discussions that is reflective on 
their current learning goals and learning needs moving into 
semester two. SAEPS will be hosting a free BBQ throughout 
Reporting to Parents’ day to encourage parents to engage 
and connect with other parents. Also during the day, 
student’s actions and presentations will be on display in the 
gymnasium for students and parents to view and to 
celebrate learning that students have engaged in, in Clubs. 
 
Please place this in your diary as we encourage all families 
to attend to discuss their child/children’s progress. 
 
Celebrating Education Week 
On Thursday, we opened our doors to parents as we 
celebrated Education week as a whole school. It was 
wonderful to see so many parents sharing and participating 
in activities within the classroom. We started off the day 
with our whole school assembly where students from each 
level shared learnings with the whole school community. 
Awesome work! 

 
State Budget Funding 
This week we welcomed 
Natalie Suleyman MP State 
Member for St Albans at 
our whole school assembly, 
announcing  that the 
Andrews Government has 
allocated $150,000.00 in 
capital works. We have no 
doubt that these funds 
would benefit our whole 
school community and 
assist in updating our toilet block.  Our Junior School Counil 
have been busy advocating for school toilets upgrade and it 
is with these funds that we are able to make this happen. 
 
 
 

 
SCHOOL COUNCIL – ANNUAL GENERAL MEETING  
Our next School Council Meeting will be held on Tuesday 
12 June in the staffroom at 7pm. The Annual General 
Meeting will be held on the same night as our regular 
School Council meeting. Please contact Paul Busuttil if you 
are interested in assisting or attending School Council 
meetings.  
 
CLUBS – Catering for students passions 
This year we have some new clubs including maths puzzles 
and challenges, cartooning, chemical science, music, 
learning a new language and environment club. 
The aim of the Clubs program is to support our schools 
values of Respect, Responsibility, and Cooperation & 
Learning by enhancing positive teacher and student 
relationships – this builds school pride, a sense of 
belonging, community and connectedness. Club groupings 
are multiage, where older students are given an 
opportunity to develop their leadership skills by mentoring 
younger students. 
Both teachers and students get to know each other, learn 
new skills, and expand interests all while having fun! 
 
Victorian Reading Challenge – The Victorian Premiers’ 
Reading challenge is now open at St Albans East Primary 
School. 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. 
 
National Assessment Program – Literacy and Numeracy 
(NAPLAN) tests 2018 
Congratulations to all our Year 3 and Year 5 students who 
completed the NAPLAN assessment this week. Results will 
be available in September/October.  
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Prep Enrolments for 2019  
Prep enrolments for 2019 have already commenced. If 
you have a child who will be coming to our school for the 
first time in 2019, please complete an enrolment form,  
 
(available from the office) at your earliest convenience.  
 
School tours for 2019 enrolments: 
 

Friday 25 May 9:30am    
 
Tuesday 19 June 9:30am  
 
Tuesday 7 August 9:30am  

Friday 7 September 9:30am 

 
Paul Busuttil 
Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
May Update From Your School Council 
 
Hello Everyone, a lot has been happening around the school this term and I would like to tell you about some of the 
wonderful activities coming up and the latest news from your school council. The school is currently undergoing an 
external review process, this takes 3 days to complete and it is carried out every 4 years to ensure that everything is 
running smoothly and that we meet all of the standards and guidelines required by the Department of Education and 
Training. We had our first day of the review on Monday 21st May. The staff should be congratulated for all of their hard 
work. Days 2 and 3 of the review will be held in June.  
 
This week is Education week and the students and staff are celebrating the arts and we hope you enjoy visiting the 
classrooms to see all of the wonderful work that has been created.  
 
At the School Council meeting held on Tuesday 15th May at 7pm in the staffroom we watched the Junior School Council’s 
video presentation about the student toilets and the request for soccer goals.  The student’s did an excellent job and the 
environment sub-committee have taken their suggestions regarding the soccer goals, toilets, extra seating in the school 
grounds and their practical solution to the problem with rubbish being blown out of the bins. We will continue work and 
support our Junior School Council to solve these issues.  
 
There has been a lot of work done on the school gardens and grounds. The new garden beds are almost done and will look 
great once everything is finished. 
 
The Annual General Meeting will be held in the staff room at 7pm on Tuesday 12th June. At this meeting the School Council 
presents the 2017 Annual Report to the school community. Everyone is welcome to come and hear all about what the 
school achieved in 2017. The Annual General Meeting is followed immediately by our regular School Council meeting. We 
still have one vacancy on school council – which a community member or parent could fill. So if you are interested, have a 
chat with our School Principal Paul and come along to our June meeting. 
 
Tracy Nero  
School Council President 
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Pupil of the Week 2018 Term 2 – Week 6: 25-05-2018 

Yr Lvl Room  
School 
Values  

Comment Student's Name 

5/6 
20 – 

 Mrs Moodley 
All 

For being a courteous and respectful 
member of our grade. Henry Nguyen  

5/6 
20 – 

 Mrs Moodley 
All 

For completing all learning tasks on 
time and to the best of his ability. Andy Lai 

5/6 
21 –  

Mr Lin 
All 

For participating in classroom 
discussions and completing all learning 
tasks on time. 

Catherine Nguyen 

5/6 
23 – 

Ms Briony Gorst 
All 

For working independently and being a 
great listener. 

Jassi Mangat 

5/6 
24 – 

Mr Zaitzev 
All 

For her high quality writing narrative. 
Tina Nguyen 

3/4 
1 –  

Ms Linsell 
Learning  

For her wonderful poetry writing 
Delta Tiatia  

3/4 
2 –  

Mr Mussel 
All 

For listening carefully to classroom 
discussions. Keep up the good work! John Tuhi 

3/4 
4 –  

Ms Meehan 
All 

For always being kind, responsible, 
helpful and supportive in the classroom 

Hawa Abdi 

3/4 
7 –  

Miss Dimitrijevic  
Learning 

For solving addition & subtraction 
problems and explaining his reasoning. 

Madut Amoul 

3/4 
8 –  

Ms Petrucelli 
All 

For excellent reading and 
comprehension skills. Well done on 
reading ‘Z’. 

Tamara Penaia Te’o  

1/2 
9 –  

Ms Di Natale 
Learning 

For making times to the half and 
quarter hour. Well done Savneet. Savneet Mundi 

1/2 
11 –  

Ms Stefanidis 
Respect 

For respecting her friends and teachers 
all the time! Maria Mika 

1/2 
13 –  

Mr Coleman 
 

Welcome to SAEPS and welcome to 
Room 13 

Ruby Tran-Nguyen 

1/2 
14 –  

Mrs Gatto 
All 

Listening carefully so that she knows 
what she has to do. 

Charolina Lainata  

1/2 
15 –  

Mrs Gooderham 
All 

For always showing respect and 
following classroom routines. 

Tanveer Gill 

1/2 
16 –  

Miss Prevolsek 
All 

For always trying her best and being 
respectful towards her teachers and 
peers. Well done! 

Matilda Nguyen 

Prep 
17 –  

Mrs Salier 
Learning 

For having a go at writing all the sounds 
she can hear. Keep it up! Selina Huynh 

Prep 
18 –  

Miss McCallum 
Learning & 

Responsibility 
For sounding out words and using the 
word wall. Harry Luu 

Prep 
19 –  

Mr French 
Learning 

For putting spaces after his words. Great 
job! 

Dustin Van 
Cuylenburg 

Prep 
22 –  

Mrs Tran 
All 

For showing good listening skills during 
discussions. Well done! Shadrach Deogoliah  

P.E. Mr Sherwill All 
For always working with a positive attitude 
and performing great forward rolls. Ryan Nghiem (rm 15) 

STEM 
Mr  

Van-Taarling 
All 

Excellent progress in “2 ASSESS ICT” 
Program  

Lewis Nguyen (rm 11) 

Visual Art Mrs Price All  
For his fantastic effort in designing and 
creating his Plushie Toy. 

Oscar Busuttil  

Performing 
Art 

Mr  
Max Barker 

All 
Being a flexible and enthusiastic band 
member. 

Calvin Black 

Auslan Sonia All 
For using her Auslan numbers to join in 
a game of Snake and Ladders. Yannet Tullu (rm 9) 
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Is your child starting Prep next year? 

Enrol now for 2019 & begin our 

Pre-Prep Program! 

First Steps is a Pre-Prep Program designed to help students that are enrolled at St Albans 

East Primary School for 2019 settle into the school environment and assist them in preparing 

for school. 

Details: 

Where -  St Albans East Primary School 

When - Fridays (beginning May 18th 2018) 

Time - 9:00am – 11:00am 
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Auslan @SAEPS 
We’re having a great time in our Auslan LOTE classes here at SAEPS. Our preps have learned their colours 

and farm animals; our 1/2’s have been focussing on numbers; our 3/4’s are creating non-text books with a 

Deaf character and our 5/6’s are solidifying their visual vocabulary skills! You can support your child’s 

learning at home by asking them to teach you the Auslan fingerspelling alphabet. You could have spelling 

competitions at the dinner table! 
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ThÜ HiŒu TrÜªng 

Thưa Phụ Huynh / người Giám Hộ, 
 

Chúng tôi đang ở th©i Çi‹m gi»a của Học kỳ 2, giáo 

viên đang bận r¶n viết các báo cáo h†c bå cho Học Sinh 

và h†c bå sẽ được gªi cho phø huynh vào cuÓi học kỳ. 

Chúng tôi sẽ tổ chức ‘Ngày Báo cáo H†c Bå cho Phụ 

Huynh’ vào Thứ Ba 26 Tháng Sáu. 

Học Sinh được yêu cầu tham dự Cuộc H¶i Thäo do các 

em phø trách với Phụ Huynh của các em. Trong cu¶c h¶i 

thäo các em sẽ có cơ hội để tham gia vào các cuộc thảo 

luận phản ánh về nh»ng møc tiêu h†c hiŒn tåi và nhu cầu 

h†c trong nºa næm t§i của các em. SAEPS sẽ tổ chức 

một bữa BBQ miễn phí trong suốt thời gian báo cáo h†c 

bå để khuyến khích Phụ Huynh tham gia và kết nối với 

các bậc Cha Mẹ khác. Cũng trong ngày, nh»ng hoåt 

Ç¶ng và nh»ng bài thuy‰t trình của H†c Sinh sẽ được 

trưng bày tại phòng Thể Dục để H†c Sinh và Phụ Huynh 

xem ÇÒng th©i chúc mØng viŒc học tÆp mà H†c Sinh đã 

tham gia, trong các Câu Lạc Bộ. 
 

Vui lòng vi‰t ngày này vào nhật kš cûa quí vÎ vì chúng 

tôi khuyến khích tất cả các gia đình tham dự để thảo 

luận về tiến bộ của con em quí vÎ. 
 

Chào MØng Tuần Lễ Giáo Dục  

Vào Thứ Năm, chúng tôi đã mở cửa trÜ©ng cho Phụ 

Huynh khi chúng tôi tổ chức Chào MØng Tuần LÍ Giáo 

Dục cho toàn trÜ©ng. Thật tuyệt vời khi thấy rất nhiều 

phụ huynh chia sẻ và tham gia vào các hoạt động trong 

lớp học. Chúng tôi khªi đầu với bu°i h†p toàn trÜ©ng và 

Học Sinh từ mỗi cấp l§p chia sẻ s¿ h†c tÆp cûa các em 

với tÃt cä cộng đồng nhà trường. Quá tuyệt vời! 
 

Tài Trợ Ngân Sách Ti‹u Bang 

Tuần này, chúng tôi đã 

chào đón bà Natalie 

Suleyman, Dân bi‹u 

cûa chính quyŠn Ti‹u 

Bang tại bu°i h†p toàn 

trường, bà thông báo 

rằng Chính phủ 

Andrews đã phân bổ 

150.000.00 cho các công trình tu b°. Chúng tôi tin rằng 

các quỹ này sẽ mang låi lợi ích cho toàn bộ cộng đồng 

nhà trường và hỗ trợ trong việc sºa sang, nâng cÃp 

nh»ng dãy nhà vệ sinh của trÜ©ng.  
 

H¶i ñÒng H†c Sinh của trÜ©ng đã bận rộn vÆn Ç¶ng, 

ûng h¶ cho việc nâng cấp nhà vệ sinh trường học và  

với các quỹ mà trÜ©ng ÇÜ®c cÃp có thể thực hiện ÇÜ®c  

điều mong muÓn này. 
 

H†p H¶i ñÒng TrÜ©ng 

Cu¶c h†p H¶i ñÒng TrÜ©ng kÿ t§i vào ThÙ Ba 12 

Tháng Sáu lúc 7.00 tÓi tåi phòng nhân viên. Cu¶c 

H†p ThÜ©ng Niên së xäy ra cùng tÓi v§i cu¶c h†p 

thÜ©ng lŒ hàng tháng. Vui lòng liên låc v§i Paul 

Busuttil n‰u quí vÎ thích giúp Ç« ho¥c tham d¿ 

nh»ng cu¶c h†p.  
 

Câu Låc B¶ - Phøc vø cho Çam mê cûa H†c Sinh 

Năm nay chúng tôi có thêm một số câu lạc bộ mới bao 

gồm: câu đố và s¿ thử thách trong toán học, hoạt hình, 

khoa học hóa học, âm nhạc, học ngôn ngữ m§i và môi 

trường. 

Mục đích của chương trình Câu Lạc Bộ là hỗ trợ các 

giá trị của trường về Tôn trọng, Trách nhiệm và Hợp 

tác & Học tập bằng cách tăng cường các mối quan hệ 

tích cực gi»a giáo viên và học sinh - xây dựng niềm tự 

hào của trường, š thức thuộc về trÜ©ng, cộng đồng và 

sự kết nối. Các nhóm câu lạc bộ v§i nhiŠu lÙa tu°i khác 

nhau, nơi các học sinh lớn tuổi hÖn có cơ hội phát triển 

các kỹ năng lãnh đạo của mình bằng cách cố vấn cho 

các học sinh nhỏ tuổi hơn. 

Cả giáo viên và học sinh đều tìm hi‹u lẫn nhau, học các 

kỹ năng mới và mở rộng sở thích trong khi vui chơi! 
 

Thi ñua ñ†c Sách cûa Victoria 

ChÜÖng trình Thi ñua ñọc của Thû Hi‰n Victoria hiện 

đang được th¿c hiŒn tại Trường Tiểu học St Albans 

East. 
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Việc đọc thÜ©ng xuyên từ khi còn nhỏ rất quan trọng 

cho sự thành công tại trường và mang låi lợi ích suốt 

đời. Thi Çua khuyến khích trẻ em đọc nhiều và khuyến 

khích các em yêu thích viŒc đọc. Nó cũng hỗ trợ cho 

Mục tiêu Giáo dục cûa Chính phû Ti‹u bang có thêm 

nhiều học sinh đạt được thành tích cao nhất trong việc 

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

 

Thi Khäo Sát H†c L¿c Toàn QuÓc - Đọc Viết và 

Toán (NAPLAN) 2018 

 Xin chúc mừng tất cả các học sinh Lớp 3 và Lớp 5 đã 

hoàn tất bài thi NAPLAN tuần này. Kết quả sẽ có vào 

tháng 9 / tháng 10. 

 

Ghi Danh L§p MÅu Giáo 2019 

Nhà trÜ©ng Çang b¡t ÇÀu nhÆn ÇÖn ghi danh l§p MÅu 

giáo 2019. N‰u quí vÎ có con b¡t ÇÀu Çi h†c lÀn ÇÀu tiên 

trong næm 2019, vui lòng ÇiŠn ÇÖn ghi danh (lÃy tåi væn 

phòng trÜ©ng) lÃy s§m khi có th‹. 
 

Thæm quan trÜ©ng cho ghi danh 2019  

ThÙ sáu 25 Tháng Næm 9.30 sáng 

ThÙ Ba 19 Tháng Sáu 9.30 sáng 

ThÙ Ba Mùng 7 Tháng Tám 9.30 sáng 

ThÙ Sáu Mùng 7 Tháng Chín 9.30 sáng 
 

Paul Busuttil - HiŒu TrÜªng 
 

CÆp NhÆt Tin TÙc TØ H¶i ñÒng TrÜ©ng Cûa Tôi   

Xin chào mọi người, rất nhiều viŒc đã diễn ra xung 

quanh trường học trong Học Kỳ này và tôi muốn trình 

bày với quí vÎ về một số hoạt động tuyệt vời sắp tới và 

những tin tức mới nhất từ Hội ñồng Trường cûa quí vÎ. 

Nhà trường hiện đang träi qua ti‰n trình duyŒt xét Ç¶c 

lÆp tØ bên ngoài, phải mất 3 ngày để hoàn thành và 

được thực hiện 4 năm một lần để đảm bảo mọi thứ 

diễn ra suôn sẻ và chúng tôi đáp ứng ÇÜ®c tất cả các 

tiêu chuẩn và hướng dẫn theo yêu cầu của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. Chúng tôi đã có ngày thÙ nhÃt duyŒt xét vào 

Thứ Hai ngày 21 Tháng Năm. Các Nhân Viên trÜ©ng 

xÙng Çáng ÇÜ®c chúc mừng cho tất cả các công việc khó 

khăn mà h† Çã th¿c hiŒn. Ngày thÙ 2 và thÙ 3 của ti‰n 

trình duyŒt xét sẽ được tổ chức vào Tháng Sáu. 

Tuần này là Tuần LÍ Giáo Dục, các H†c Sinh  và Nhân 

Viên đang chào mØng Nghệ Thuật và chúng tôi hy vọng 

quí vÎ thích thú viŒc tham quan các lớp học để xem tất 

cả những công việc tuyệt vời đã ÇÜ®c các em sáng tạo. 

Tại cuộc họp Hội ñồng Trường được tổ chức vào Thứ 

Ba ngày 15 Tháng Næm lúc 7 giờ tối trong phòng nhân 

viên, chúng tôi đã xem video trình bày của Hội ñồng 

H†c Sinh về nhà vệ sinh của học sinh và yêu cầu thi‰t 

lÆp khung thành bóng đá. Các em Học Sinh đã làm một 

công việc tuyệt vời và tiểu ban Môi Trường ti‰p nhÆn 

nh»ng ÇŠ nghÎ của các em về viŒc thi‰t lÆp các khung 

thành bóng Çá, nâng cÃp nhà vệ sinh, Ç¥t thêm bæng gh‰ 

ngÒi trong sân trường và giải pháp thực tế của họ cho 

vấn đề rác thải bÎ gió th°i bay ra khỏi thùng rác. Chúng 

tôi sẽ tiếp tục làm việc và hỗ trợ Hội ñồng H†c Sinh để 

giải quyết những vấn đề này.  

Đã có rất nhiều công việc được thực hiện trên khu 

vườn và sân vườn. Những khung vườn mới gần ÇÜ®c 

hoàn thành và sẽ nhìn ÇËp tuyệt vời khi mọi thứ đã làm 

xong. 

Cu¶c H†p Thường Niên sẽ được tổ chức tại Phòng 

Nhân Viên vào lúc 7 giờ tối ngày Thứ Ba 12 Tháng Sáu. 

Tại cuộc họp này, Hội ñồng Trường trình bày Báo Cáo 

Thường Niên năm 2017 cho cộng đồng nhà trường. 

Mọi người đều được chào đón đến và nghe tất cả 

những gì nhà trường đạt được trong năm 2017. Theo 

sau Cu¶c H†p Thường Niên là cuộc họp thÜ©ng lŒ hàng 

tháng cûa Hội ñồng Trường. Chúng tôi vẫn còn một 

m¶t gh‰ trÓng cho Hội ñồng Trường - mà một Thành 

Viên Cộng ñồng hoặc Phụ Huynh có thể điền vào. Nếu 

quí vÎ muÓn Çóng góp, hãy nói chuyện với Hiệu Trưởng 

Paul của chúng tôi và đến cuộc họp Tháng Sáu của 

chúng tôi. 
 

Tracy Nero 

Chủ Tịch Hội ñồng Trường 

 
 

Ngày Quan Tr†ng 

Ngày S¿ KiŒn L§p 

M‡i ThÙ Sáu Th‹ Thao Liên TrÜ©ng 

M‡i ThÙ Sáu Chuy‹n Ti‰p L§p Prep 

15 Tháng 5 Prep ˆn Sáng lành månh TÃt cä Prep 

25 Tháng 5 Thæm quan trÜ©ng H†c sinh 2019 

28 Tháng 5  L§p

12 Tháng 6 Giáo Døc tu°i DÆy Thì L§p

12 Tháng 6 Bu°i tÓi xem phim TÃt cä

14 Tháng 6 Giáo Døc tu°i DÆy Thì 

18 Tháng 6 Giáo Døc tu°i DÆy Thì 

19 Tháng 6 Thæm quan trÜ©ng 

20 Tháng 6 Xe Van khám ræng 

Tháng 6 Báo cáo H†c Bå PhøHuynh 

Tháng 6 Ngày cuÓi H†c kÿ 

 

 


