
 

 

Newsletter 2, 23 February, 2018 
 

Message from the Principal 
 

Dear Parents & Guardians 
 
It has been a wonderful start to the 2018 school year. Our 
students have settled into classrooms extremely well and 
teachers are implementing rigorous teaching and learning 
programs to support and grow your child’s learning. Our staff 
are looking forward to our ‘Meet the Teacher’ evening on 
Tuesday 27 February from 5-7pm.  We invite parents and 
cares to come to our school and have a chat with teaching 
staff. The theme of the evening is ‘Places We Go’; students 
have been busy preparing their passports where they will lead 
parents on a tour of our wonderful school, visiting different 
teaching and learning spaces. Parents will also have time to 
visit their child’s classroom and chat with the classroom 
teacher. We will be hosting a free sausage sizzle for all 
visitors at our school and look forward to chatting with you. 
 
Student Free Day 
On Monday 5 March, students are not required at school. 
Staff will be revisiting and developing their knowledge in 
teaching literacy. 
 
School Review 
This year, our school has its ‘Year of Review’.  This is a cycle 
that is done by every government school every 4 years. It is 
an opportunity to look at our data and learning journey over 
the last 4 years and plan for the strategic directions for St 
Albans East Primary School for the next 4 years.  
 
School Council 
Recently I called for nominations to fill the three parent 
vacancies for the 2018/ 2019 School Council. I would like to 
announce nominations have closed and therefore I can 
confirm that the following parents have been elected to our 
School Council for the next two years:  
 
Tammy Chamberlain 
Roy Leutenmayr 
Jacqui Duong  
Tarrant Cain – Co-opted parent member 
 
Koreena Carlton and Tristan French have been elected as 
DET employee members.  
 
 
 

My sincere thanks are extended to the following school 
council members who have given a great deal to the school in 
their role of school council member: Paul Singh and Brooke 
Coppins. 
 
The first meeting of the 2018 School Council will be held on 
Tuesday 27 February where we will Co-opt a community 
member and elect Office Bearers. I would like to encourage 
parents and community members to consider becoming a 
member of one of these sub-committees or alternatively 
attend our school council meetings as a guest. Please contact 
Paul Busuttil if you are interested in assisting or attending 
school council meetings.  
 
Coffee & Chat with the Principal  
I wish to invite parents/ carers for a coffee and chat on Friday 
2 March from 9-10am in the staffroom. This is a great 
opportunity to chat about all things relating to school, as well 
as an opportunity to meet other parents. Hope to see you 
there! 
 

Celebrating Birthdays at SAEPS 
Celebrating birthdays at school is a very special time for 
students and families. We ask parents who wish to organize 
goodies for the class to share, to have a discussion with the 
classroom teacher beforehand, ensuring that any dietary 
requirements or allergies are known and observed within 
the classroom. As we do not want to disrupt optimal teaching 
and learning time, please arrange to visit either just before 
lunch or at the end of the day.  Parents are required to 
discuss and make arrangements with the classroom teacher, 
which of these times are the most appropriate time to visit. 
We thank you in advance for your consideration. 

 
School Photos  
School photos will be on Wednesday 21 March. Student 
photo order envelopes will be distributed to every student and 
it is important that the order instructions are followed. 
Family/Sibling photo order envelopes can be collected from 
the school office.  
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Safe and appropriate footwear 
We remind parents that it is essential that students wear 
suitable footwear to school. Slip on shoes, loose or ill-fitting 
shoes and shoes with slippery soles are not safe to wear as 
they don’t allow children to move freely when they participate in 
vigorous movement activities in the yard or during Physical 
Education lesson. Incorrect footwear can upset balance and 
movement that could contribute to slips and falls and we 
encourage parents to discuss appropriate footwear with their 
children. 

YOU HAVE A HEALTH CARE CARD? 

Camp, Sports and Excursions Fund 2018 (CSEF)  
The Camps, Sports and Excursions Fund helps ensure that no 
student misses out on the opportunity to join their classmates 
for important, educational and fun activities. If you hold a valid 
means-tested concession card or are a temporary foster parent, 
you may be eligible for CSEF. A special Consideration category 
also exists for asylum seeker and refugee families. The 
allowance is paid to the school to use towards expenses 
relating to camps, excursions or sporting activities for the 
benefit of your child.  
The annual CSEF amount per student is $125 for primary 
school students. 
Please report the school office to obtain a CSEF application 
form. 
Applications must be returned to the school by 23rd June 2018, 
which is the closing date for applications.  

 
Coles Sports for Schools Program  
The Coles Sports for Schools program started on Wednesday 7 
February. When you shop at Coles Supermarkets, you will 
receive a voucher for every $10 spent. 
Bring your vouchers into the school office and place them in the 
Coles box. A great way is to bring them to school in bundles of 
10, stapled together, so they are easy to count.  
All the vouchers we collect will go towards purchasing sporting 
equipment for our students. 
The more vouchers we can collect the better. Be sure to collect 
as many as you can from your family and friends! 

 

CBD Vietnamese Performance  
On Tuesday 13 February, St Albans East primary students 
travelled to BUPA Insurance on Exhibition Street in Melbourne 
CBD to perform a traditional Vietnamese dance at a business 
function. 
 
The students were organised by Miss Tina Nguyen and assisted 
by Max Barker from Performing Arts, who helped the students 
learn the traditional dance, which they performed in front of a 
large crowd of BUPA employees, as well as being seen in 
Sydney, Adelaide and Brisbane via webcam.  

The students were Lina Hoang and Tien Hoang, Jessica 
Pham, Jenna Nguyen, Hy Lieu and Helena Chung. They 
practised very hard at recess and lunch for the first two weeks 
of school. They performed beautifully, and represented our 
school proudly. 

Congratulations to the students, and well done to Miss Tina for 
organising this great opportunity. 

Paul Busuttil 
Principal 
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Pupil of the Week 2018 Term 1 – Week 2: 09-02-2018 

Yr Lvl Room  School Values  Comment Student's Name 

5/6 
20 – 

 Mrs Moodley 
Responsibility 

For being a caring Buddy. 
Michael Mai 

5/6 
21 –  

Mr Lin 
Learning & 

Responsibility 
For delivering a wonderful speech to the 
class. 

Vy Nguyen 

5/6 
23 – 

Ms Briony Gorst 
All 

For being an independent learner and 
helping others 

Katie Nguyen 

5/6 
23 – 

Ms Briony Gorst 
All 

For showing respect in class and being a 
wonderful role model for our Prep 
Buddies 

Henry Nguyen 

5/6 
24 – 

Mr Zaizev 
All 

For her great start to 2018 in Grade 5/6 
Miranda Dang 

3/4 
1 –  

Ms Linsell 
All 

For being a mature and friendly 
classmate and a great helper. 

Delta Tiatia 

3/4 
2 –  

Mr Mussel 
All 

For an excellent start to 2018.  Well 
done! Hassan Ahmed 

3/4 
4 –  

Ms Meehan 
Learning 

For showing confidence by asking 
questions and always having a go. 

Georgia Anastasi   

3/4 
7 –  

Miss Dimitrijevic  
Cooperation & 
Responsibility 

For showing resilience and courage in 
settling in to his new school 

Mayjah Vaka-Ahmir  

3/4 
8 –  

Ms Petrucelli 
All 

For taking pride in everything she does.  
Well Done! 

Emily Mai 

1/2 
9 –  

Ms Di Natale 
 

For settling in well to the 2018 school 
year. Levi Leutenmayr 

1/2 
11 –  

Ms Stefanidis  
For settling into her new school. 
Well done! 

Navnoor Mahal 

1/2 
13 –  

Mr Coleman 
Responsibility 

Trying his best when writing. 
Quan Le 

1/2 
14 –  

Mrs Gatto 
All 

Listening with his whole body. 
Sehaj Cheema 

1/2 
15 –  

Mrs Gooderham 
All 

For being a great role model to her 
classmates. 

Trang Ngo 

1/2 
16 –  

Miss Prevolsek 
All 

Congradulations on representing Room 
16 as our class captain.  Well done! 

Jessica Nguyen 

Prep 
17 –  

Mrs Salier 
Cooperation 

For sharing the toys with his peers and 
including everyone in his game. Maanvir Aulakh  

Prep 
18 –  

Miss McCallum 
All 

For settling into SAEPS so quickly and 
smoothly 

Room 18 

Prep 
19 –  

Mr French 
Respect & 

Responsibility 

For making sure that his friend felt 
happier during class Chetan 

Prep 
22 –  

Mrs Tran 
All 

For making an excellent start to his 
school years. Well done! Talib Destanovic  

P.E. 
P.E. –  

Mr Sherwill 
All 

For engaging in PE and developing her 
ball skills Birgitta Gaye 

STEM STEM Learning 
Excellent work completing ID card 

Vy Nguyen (rm21) 

Visual Art Mrs Armocida Learning 
For her excellent self-portrait in Art. 

Kaylah Tran 

Performing 
Art Mr Barker Respect 

Showing enthusiasm for the first week 
of school 

Joseoh Fonokalafi 
(rm11) 

Auslan 
LOTE –  
Sonia 
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Pupil of the Week 2018 Term 1 – Week 4: 23-02-2018 

Yr Lvl Room  School Values  Comment Student's Name 

5/6 
20 – 

 Mrs Moodley 
All 

For settling in very well at SAEPS and 
making friends easily. Dima Daoo 

5/6 
21 –  

Mr Lin 
All 

For always being ready to learn and 
doing her best in all subjects 

Vanessa Pham 

5/6 
23 – 

Ms Briony Gorst 
 

For being respectful of others and school 
property. Being very kind and 
encouraging others. 

Amy Mai 

5/6 
24 – 

Mr Zaizev 
All 

For her great enthusiasm during class, 
and her ongoing positivity 

Breeah  

3/4 
1 –  

Ms Linsell 
All 

For being a kink classmate, working well to 
complete tasks and for his great drawings William Le 

3/4 
2 –  

Mr Mussel 
Learning 

For using the ‘split strategy’ to add 
numbers. Well done! Lina Hoang 

3/4 
4 –  

Ms Meehan 
All 

For settling into his new school well and 
always working hard. 

Edmundo  

3/4 
7 –  

Miss Dimitrijevic  
Learning & 

Responsibility 
For using the correct pencil grip to 
improve her writing 

Mecon Gaye 

3/4 
8 –  

Ms Petrucelli 
All 

For demonstrating maturity towards 
her learning. Well done! 

Vanhou Sialaoa Loane 

1/2 
9 –  

Ms Di Natale 
Learning 

For her enthusiasm for learning and 
always trying her best. My-Quyen  

1/2 
11 –  

Ms Stefanidis All 
For settling into his new school and 
loving maths! 

Duy Pham 

1/2 
11 –  

Ms Stefanidis 
Learning 

For her knowledge about information 
text. Well done! 

Azaria Thomas-

Bartley 

1/2 
13 –  

Mr Coleman 
All 

Listening and trying his best in class 
Benjamin Mai 

1/2 
14 –  

Mrs Gatto 
All 

For always putting in a lot of effort 
Lena Nguyen 

1/2 
15 –  

Mrs Gooderham 
All 

For always helping other people in the 
class 

Peter Nguyen 

1/2 
16 –  

Miss Prevolsek 
All 

For always being a super awesome learner and 
always trying her best. Well done! Hilena Abebe 

Prep 
17 –  

Mrs Salier 
All 

For challenging himself when making 
patterns.  Well Done! Nathan Le 

Prep 
18 –  

Miss McCallum 
Learning & 

Responsibility 
For her wonderful writing about all the 
things she can do. 

Grace Horne 

Prep 
19 –  

Mr French 
All 

For creating an awesome yellow, red 
and blue patterns Zariah Lui 

Prep 
22 –  

Mrs Tran 
All 

For all her hard work. Well done! 
Ivy Dang 

P.E. 
P.E. –  

Mr Sherwill 
All 

For displaying a very positive attitude 
toward her learning  Tu-Van Nguyen 

I.C.T I.C.T.  
Respect & 

Cooperation 
For checking all Rubiks Cubes are 
working and solvable. 

Aaron Chen (rm 23) 

Visual Art Mrs Armocida Learning 
For her excellent self-portrait drawing. 

Sophia Lai (rm 4) 

Performing 
Art Mr Barker All 

For displaying all values in Performing 
Arts 

Talib Destanovic  
(rm 22) 

Auslan 
LOTE –  
Sonia 

All 
For using his excellent classifier skills to 
pretend to read. Top job! Michael Mar (rm 20) 

Auslan 
LOTE –  
Sonia 

All 
For using Auslan consistently while 
communicating in the classroom. Lachlan Tran (rm 8) 
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ThÜ HiŒu TrÜªng 

Thưa Phụ huynh / người Giám hộ 
 

Năm học 2018 Çã ÇÜ®c khªi ÇÀu m¶t cách tuyŒt v©i. 

Học sinh của chúng ta đã °n định trong các lớp học 

rất tốt và giáo viên đang thực hiện các chương trình 

giäng dạy và học tÆp m¶t cách nghiêm túc để hỗ trợ 

và phát triển việc học của con quí vÎ. Nhân viên của 

chúng tôi đang mong đợi buổi tối "Gặp gỡ Giáo 

viên" của trÜ©ng vào Thứ Ba 27 Tháng Hai từ 5 đến 

7 giờ tối”. Chúng tôi mời các bậc cha mẹ và Giám h¶ 

đến trường và trò chuyện với các nhân viên giảng 

dạy. Chủ đề của buổi tối là 'Places We Go' (NÖi 

Chúng Ta ñ‰n); h†c sinh đang bận rộn chuẩn bị hộ 

chiếu của các em, nơi các em sẽ dẫn dắt phụ huynh 

Ç‰n thăm ngôi trường tuyệt vời của chúng ta, thăm 

các phòng Óc h†c tÆp khác nhau. Cha mẹ cũng sẽ có 

thời gian để thăm lớp học của con mình và trò 

chuyện với giáo viên phø trách lớp học. Chúng tôi sẽ 

tổ chức một bữa ăn nhẹ v§i xúc xích nÜ§ng miễn phí 

cho tất cả m†i ngÜ©i Ç‰n thæm trÜ©ng trong ngày hôm 

Çó và rÃt mong muốn được trò chuyện với quí vÎ. 

H†c Sinh ñÜ®c NghÌ 

Vào Thứ Hai 5 Tháng 3, học sinh không cần đến 

trường. Giáo viên dùng ngày này xem xét lại và phát 

triển kiến thức của họ trong việc dạy học. 

Đánh Giá Trường Học 

Năm nay, trường chúng ta Ç‰n hån 'Năm đánh giá'. 

Đây là chu kỳ 4 næm m¶t lÀn được thực hiện bởi tÃt 

cä trường công lÆp. Đó là cơ hội để xem xét dữ liệu 

và hành trình học tập trong 4 năm qua của trÜ©ng và 

lên kế hoạch cho các hướng chiến lược cho Trường 

Tiểu học St Albans East trong 4 năm tới. 

Hội ñồng Trường 

Gần đây tôi đã kêu gọi đề cử để ÇiŠn vào ba gh‰ 

trống cûa phụ huynh cho Hội Đồng TrÜ©ng nhiŒm kÿ 

2018/2019. Tôi xin thông báo th©i gian đề cử đã 

chÃm dÙt và do đó tôi có thể xác nhận rằng các phụ 

huynh sau đây đã được bầu vào Hội ñồng Trường 

của chúng ta trong hai năm tới: 

Tammy Chamberlain, Roy Leutenmayr, Jacqui Duong 

và Tarrant Cain - Co-opted parent member.  

Koreena Carlton và Tristan French ÇÜ®c bÀu vào 

thành viên cûa B¶ Giáo Døc.  

Lời cảm ơn chân thành của tôi xin được gªi t§i cho 

các thành viên hội đồng trường sau đây đã đóng góp 

rất nhiều cho trường trong vai trò của hội đồng 

trường: Paul Singh và Brooke Coppins. 

Buổi họp đầu tiên của Hội Đồng TrÜ©ng 2018 sẽ được 

tổ chức vào Thứ Ba 27 Tháng Hai, tại bu°i h†p này 

chúng tôi sẽ l¿a ch†n m¶t Thành viên C¶ng ÇÒng và 

bầu ThÜ kš cûa H¶i ñÒng TrÜ©ng. Tôi muốn khuyến 

khích phụ huynh và các thành viên trong cộng đồng 

xem xét viŒc trở thành một thành viên của một trong 

những ủy ban cûa Hội Đồng TrÜ©ng hoặc tham dự các 

cuộc họp cûa Hội Đồng TrÜ©ng của chúng tôi với tư 

cách khách. Xin liên lạc với Paul Busuttil nếu quí vÎ 

quan tâm đến việc giúp đỡ hoặc tham dự các cuộc họp 

của Hội Đồng TrÜ©ng. 

Cà Phê & Trò Chuyện Với Hiệu Trưởng 

Tôi muốn mời Phụ huynh / người Giám h¶ Ç‰n uÓng 

cà phê và trò chuyện vào Thứ Sáu Ngày 2 Tháng 3 từ 

9 đến 10 giờ sáng trong phòng nhân viên. Đây là cơ 

hội tuyệt vời để trò chuyện về mọi thứ liên quan đến 

trường học, cũng như cơ hội gặp gỡ các bậc phụ 

huynh khác. Hy vọng sẽ gặp quí vÎ ở đó! 

MØng Sinh Nhật Tại SAEPS 

MØng ngày sinh nhật tại trường là thời gian rất đặc 

biệt dành cho h†c sinh và gia đình. Chúng tôi yêu cầu 

các bậc cha mẹ muốn mang ÇÒ æn ho¥c bánh trái Ç‰n 

l§p cho con để chia sÈ v§i bån bè, xin thảo luận với 

giáo viên lớp học trước, đảm bảo rằng mọi yêu cầu vŠ 

chế độ ăn uống hoặc dị ứng được biết và quan sát 

trong lớp học. Vì chúng tôi không muốn làm gián 

đoạn thời gian giảng dạy và học tập là Üu tiên hàng 

ÇÀu, vui lòng sắp xếp để đến trước bữa ăn trưa hoặc 

vào cuối ngày. Cha mẹ cần thảo luận và sắp xếp với 

giáo viên lớp học Ç‹ bi‰t thời gian nào là thích hợp 

nhất để Ç‰n. Chúng tôi cảm ơn trÜ§c s¿ thông cäm cûa 

quí vÎ trong viŒc này. 
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Chøp Hình Toàn TrÜ©ng 

Chøp Hình Toàn TrÜ©ng sẽ xäy ra vào Thứ Tư 21 Tháng 

Ba. Phiếu đặt chøp hình sẽ được phân phối cho mọi học 

sinh và điều quan trọng là phải tuân theo các hướng dẫn 

trong Çó. Quí vÎ có thể lấy phong bì Ç¥t chøp hình anh 

chÎ em trong gia đình từ văn phòng trường. 

Giày An Toàn Và Phù Hợp 

Chúng tôi xin nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng điều quan 

trọng là học sinh phải mang giày dép thích hợp đến 

trường. Giày dép không quai, giày dép r¶ng và không 

khít chân và giày dép có Ç‰ trÖn trÜ®t không an toàn vì 

chúng không cho phép trẻ di chuyển tự do khi tham gia 

các hoạt động di chuyển mạnh mẽ trong sân hoặc trong 

gi© học Thể dục. Mang giày dép không đúng làm mất 

cân bằng khi Çi ÇÙng và vận động có thể dẫn đến trượt 

ngã và chúng tôi khuyến khích phụ huynh thảo luận về 

viŒc mang giày dép thích hợp với con cái cûa quí vÎ. 

Quí vÎ có HEALTH CARE CARD? 

Quỹ C¡m Trại, Thể thao và Du ngoạn 2018 (CSEF) 

Quỹ Cắm trại, Thể thao và Du ngoạn giúp Ç« Ç‹ đảm 

bảo rằng không một học sinh nào bỏ lỡ cơ hội tham gia 

cùng bạn học trong các hoạt động quan trọng, giáo dục 

và vui chơi. Nếu quí vÎ ÇÜ®c cÃp thẻ Health Care Card 

h®p lŒ cûa Centrelink hoặc là cha mẹ nuôi tạm thời 

(temporary foster parent), quí vÎ có thể hội đủ điều kiện 

ÇÜ®c hưởng tr® cÃp CSEF. Một s¿ xem xét đặc biệt cũng 

ÇÜ®c áp døng cho gia Çình Çang tÀm trú ho¥c tị nạn. 

Khoản trợ cấp được cÃp cho quí vÎ qua tài khoän nhà 

trường để sử dụng cho các chi phí liên quan đến cu¶c 

c¡m trại, du ngoạn hoặc các hoạt động thể thao vì lợi ích 

của con quí vÎ. 

Số tiền CSEF hàng năm cho mỗi học sinh bÆc ti‹u h†c là 

$ 125. 

Vui lòng Ç‰n văn phòng trường để lấy mẫu đơn xin tr® 

cÃp CSEF  n‰u næm ngoái quí vÎ chÜa n¶p ÇÖn. Nh»ng 

gia Çình Çã ÇÜ®c hÜªng tr® cÃp CSEF næm ngoái n‰u 

Health Care Card cûa quí vÎ còn hiŒu l¿c không phäi n¶p 

ÇÖn cho næm nay.  

ñÖn xin phải được n¶p lại cho nhà trường trÜ§c ngày 23 

tháng 6 năm 2018 là hån cuÓi. 

Chương Trình Thể Thao Cho Trường Cûa Coles  

Chương trình Thể thao dành cho trường cûa siêu thÎ 

Coles bắt đầu vào Thứ Tư, 7 Tháng Hai. Khi quí vÎ mua 

sắm tại Siêu thị Coles, quí vÎ sẽ nhận được một phiếu 

thưởng cho mỗi $10 chi tiêu. 

Mang các phi‰u thÜªng của quí vÎ Ç‰n văn phòng 

trường và bÕ chúng vào thùng Coles. Một cách tuyệt 

nhÃt là mang chúng đến trường trong xÃp 10 phi‰u Çã 

ÇÜ®c bÃm dính v§i nhau, Ç‹ viŒc Ç‰m phi‰u ÇÜ®c dễ 

dàng. 

Tất cả các phi‰u thÜªng mà chúng tôi thu thập ÇÜ®c 

sẽ hướng tới việc mua sắm thiết bị th‹ døc thể thao 

cho h†c sinh viên của chúng ta. 

Càng nhiŠu phi‰u thÜªng mà chúng ta có thể thu thập 

được càng tốt cho trÜ©ng và h†c sinh. Xin hãy cÓ 

g¡ng giúp trÜ©ng thu thập càng nhiều phi‰u càng tốt 

từ gia đình và bạn bè của quí vÎ! 

Trình DiÍn Múa ViŒt Nam Tåi City 

Vào ThÙ Ba 13 Tháng Hai, 6 em h†c sinh cûa TrÜ©ng 

Ti‹u H†c St Albans East Çã ÇÜ®c m©i Ç‰n công ty Bäo 

Hi‹m SÙc KhÕe Bupa ª ÇÜ©ng Exhibition tåi trung 

tâm city Ç‹ trình diÍn m¶t bài múa dân t¶c ViŒt Nam 

nhân bu°i h†p hàng tháng và Çón t‰t Âm LÎch cûa 

công ty Bupa. 

Các em Çã ÇÜ®c cô Tina NguyÍn dåy múa và chuÄn bÎ 

trang phøc Ç‹ trình diÍn trÜ§c sÓ lÜ®ng nhân viên 

Çông Çäo cûa Bupa, màn múa cûa các em cÛng Çã 

ÇÜ®c truyŠn hình tr¿c ti‰p Ç‰n các nhân viên cûa Bupa 

ª Sydney, Abdelaide và Brisbane qua webcam. ThÀy 

Max Barker, giáo viên dåy NghŒ ThuÆt Trình DiÍn Çã 

cùng Çi Ç‹ h‡ tr® các em. 

Các em h†c sinh Çó là Lina Hoàng, Tien Hoang, 

Jessica Pham, Jenna Nguyen, Hy Lieu and Helena 

Chung. Các em Çã hy sinh gi© ra chÖi Ç‹ siêng næng 

tÆp tành trong hai tuÀn lÍ ÇÀu cûa næm h†c. Các em Çã 

múa rÃt hay và rÃt t¿ hào Çåi diŒn cho trÜ©ng chúng ta. 

Chúc mØng các em và có l©i khen Cô Tina Çã s¡p x‰p 

m¶t cÖ h¶i tuyŒt v©i cho các em. 
 

Paul Busuttil - HiŒu TrÜªng 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


