
 

 

Newsletter 3, 9 March, 2018 
 

Message from the Principal 
 
 

Dear Parents & Guardians  
 

Our ‘Meet the Teacher’ evening on Tuesday 27 February was a 
huge success. The theme of the evening was ‘The Places We 
Go’; students had the opportunity to lead parents on a tour of our 
wonderful school, visiting different teaching and learning spaces. 
Students also visited their classroom, showcasing some of their 
work and chat with the classroom teacher. I would like to thank our 
staff, parents and students for their attendance and showcasing 
the community feeling that was present during our ‘Meet the 
Teacher’ evening.  

  
 School Review   
This year, our school has its ‘Year of Review’. Our school review 
will commence on Monday 21 May providing an opportunity to look 
at our data and our learning journey over the last 4 years.  It is also 
a time to plan for the strategic direction that St Albans East Primary 
School will take for the next 4 years.   
  

As part of the review process, parents’ voice and feedback are an 
integral part of collecting information from our school community. 
Please find attached to this newsletter, three ‘helping hands’ to 
assist you with answering the questions below.   We are asking 
parents to write their views of SAEPS over the last four years. The 
three questions will be included as part of our school review 
process.  
  

1. What is something you are proud of at St Albans East Primary 
School? 
 2. What is something we can improve?  
3. What do you wish for your child to KNOW, DO and BE when 
they finish primary school?  

  
We ask that parents take a few minutes to write their responses on 
to the ‘helping hands’ attached to the newsletter. Please send 
them back to the school with their child or return them to the school 
office.  
  
Parents Helpers Needed 
 We have recently purchased a significant amount of take home 
readers for Prep to grade 6 students.   
  
St Albans East PS is seeking parent helpers who can spare some 
time during the day, either at school or at home, to cover books.   
  
If parents are interested in taking some books home to cover, 
please contact Koreena Carlton.  Alternatively, if you are free, we 
encourage you to come along on either Thursday 15 March or 
Friday 23 March, when we will be working in the staffroom, 
covering books with other parents.  Please contact Koreena 
Carlton should you be available and able to assist. Thank you in 
advance for your assistance.  
  
School Photos 
School photos will be on Wednesday 21 March. Student/ Sibling 
photo order envelopes have been distributed this week to every 
student.  It is important that the order instructions are followed and 
that envelopes are handed to the classroom teacher.   
  
 
Paul Busuttil 
Principal 
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. 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. 

The Challenge for schools is now open and will run until Friday 7 September 2018. 

 
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! 

 
 
School Council Meeting 

Our next School Council meeting is on Tuesday 20 March at 7:00pm in staffroom. 

I would like to encourage parents and community members to attend our School Council meetings as a guest.  Please contact Paul Busuttil if 
you are interested in assisting or attending School Council meetings. 
 

SEASONS GROUP 

Supporting children after family separation or Loss 
 

Seasons is a peer support program for children in Grades 2, 3 and 4 who have experienced a loss in their life due to separation /divorce and/or 
death.  

Children who have experienced a loss can be affected by many stressful experiences: 
 Feeling that separation is their fault      Feeling caught in the middle, unheard and alone 
 Feeling the need to support others    Forming new relationships in blended families    
 Moving schools and/or between two homes   Feeling forced to accept change and struggling to learn to live without a loved one. 

SEASONS IS ABOUT :  
Helping children understand family separation, or loss of a loved one, adapt to change in the family and to feel safe and comfortable to express 
themselves.  
BENEFITS: 
 Children can share their experiences with other children in similar situations helping them discover that “I am not the only one”. 
 Children can be assisted to develop resilience, coping and problem solving skills 
 Trust and confidentiality are important aspects of the group as well as respecting each other’s rights and privacy.  

FORMAT:  
Small group: An hour a week during school hours for 9 weeks of term 2. Facilitated by the Student Wellbeing Worker, Agnes Capanda  
  

If you are interested in having your child participate in this program, please fill in the form below and return it to the school by: Tuesday, 20th 
March, 2018  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  SEASONS GROUP 2018 

FULL NAME OF CHILD/CHILDREN                           GRADE            ROOM 
  
_______________________________________      _______       ______ 
   
_______________________________________      _______       ______             
 
Signature of Parent/Guardian:_______________________________________ 
  
Phone: ________________     I would like to speak about this program confidentially.   
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 Helping Hands 
Parent Feedback – Have Your Say 

 
As part of the review process, parents’ voice and feedback are an integral part of collecting information from our whole school 
community. Please find below, three ‘helping hands’.   We are asking parents to write their views of SAEPS over the last four years 
and return these ‘hands’ to the school. 
 
Students may wish to colour them in before returning them to the school office. ‘Helping hands’ will be displayed in the corridor for 
all parents to see and to add additional comments to. 
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Tuning in to Kids  

Tuning in to Kids parenting program help parents to build strong relationships with their children 

and enable them to communicate, even in difficult times. 
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The program helps parents to: 

 Understand the relationship between their children’s emotions and their behaviour 

 Support their children to manage strong emotions and deal with conflict 

 Use their children’s emotional experiences as an opportunity for closeness and 

teaching 

 Gain awareness and learn to regulate their own emotions 

 Develop skills to assist children to verbally label their emotions 

 Develop skills to assist children in problem solving 

 Guide children’s behaviour with appropriate limits. 

These programs are provided free to families who can benefit. 

 

Child minding is provided when needed by a MacKillop employee. All MacKillop 

employees have a valid Working with Children Check and Police Check. 

Who is eligible? 

These programs are targeted towards the parents of children aged three to 12 years who 

live in the western suburbs of Melbourne. 

How to access this service: 

This program runs at various community locations across the western metropolitan suburbs 

of Melbourne, Victoria.  

 

For further information and enrolment details please call or email:  

Vanessa Forster  

Instructional Leader (Engagement & Wellbeing) at St Albans East Primary School 

Ph: 9366 2071 or email forster.vanessa.v@edumail.vic.gov.au 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vietnamese families  

27th APRIL – 8th JUNE 2018 

Fridays 9 – 11am 

SAEPS Community Room 
(Vietnamese interpreter will be present) 
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ThÜ HiŒu TrÜªng 

Thưa quš Phụ Huynh & người Giám Hộ 

  

Buổi "Gặp Gỡ Giáo Viên" của chúng tôi vào Thứ 

Ba 27 Tháng 2 là một thành công lớn. Chủ đề của 

buổi tối hôm Çó “Địa ñiểm Chúng Ta ñ‰n”; h†c 

sinh có cơ hội hÜ§ng dẫn phụ huynh thæm vi‰ng 

ngôi trường tuyệt vời của chúng ta, cÛng nhÜ các 

nÖi dạy và học khác nhau trong trÜ©ng. H†c sinh 

cũng đã đến thăm lớp học của mình, giới thiệu 

một số bài vª của các em và trò chuyện với giáo 

viên phø trách lớp. Tôi xin cảm ơn nhân viên, phụ 

huynh và học sinh đã tham gia và bi‹u hiŒn s¿ hoà 

nhÆp v§i cộng đồng b¢ng s¿ có m¥t trong buổi tối 

"Gặp Gỡ Giáo Viên" của trÜ©ng chúng ta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

DuyŒt Xét Låi Trường 

Năm nay, là næm “DuyŒt Xét Låi Trường” cûa 

chúng ta. Việc duyệt xét trường sẽ bắt đầu vào 

Thứ Hai 21 tháng 5, cung cấp cơ hội để xem dữ 

liệu của trÜ©ng và cuộc hành trình học tập của 

trÜ©ng trong 4 năm qua. Đây cũng là thời gian để 

lên kế hoạch cho hướng chiến lược mà Trường 

Tiểu Học St Albans East sẽ thực hiện trong 4 năm 

tới. 

Một phần của quá trình duyŒt xét, š ki‰n và s¿ 

phản hồi của phụ huynh là một phần không thể 

tách rời trong việc thu thập thông tin từ cộng đồng 

trường của chúng tôi. Xin hãy tìm phần đính kèm 

trong bản tin này, ba " bàn tay giúp đỡ" để giúp 

quí vÎ trả lời những câu hỏi bên dưới. Chúng tôi 

yêu cầu phụ huynh viết quan điểm của quí vÎ về 

trÜ©ng SAEPS trong bốn năm qua. Ba câu hỏi sẽ 

được đưa vào trong quá trình duyệt xét trường 

học của chúng tôi. 
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1. ñiŠu gì quí vÎ tự hào vŠ Trường Tiểu học St 

Albans East? 

2. ñiŠu gì chúng ta có thể cải thiện? 

3. Quí vÎ mong muốn con mình bi‰t gì làm gì 

và trª thành th‰ nào sau khi học xong 

tiểu học? 
 

Chúng tôi yêu cÀu phụ huynh bÕ vài phút để viết 

câu trả lời trên “bàn tay giúp đỡ” đính kèm với 

bản tin này. Xin vui lòng cho con cûa quí vÎ mang 

lại nhà trường hoặc ÇÜa tr¿c ti‰p Ç‰n văn phòng 

trường. 
 

CÀn Phø Huynh Giúp TrÜ©ng 

Gần đây chúng tôi đã mua một số lượng lớn sách 

mÜ®n về nhà cho các em tØ l§p V« lòng Ç‰n l§p 6. 
 

St Albans East PS đang tìm kiếm nh»ng phø huynh 

có thể dành thời gian Ç‹ b†c nh»ng cuÓn sách m§i 

này. Quí vÎ có th‹ mang vŠ nhà hay làm ª trÜ©ng.  
 

Nếu phø huynh có š muÓn giúp trÜ©ng mang m¶t 

số nhà sách vŠ nhà b†c, ho¥c nếu quí vÎ ränh r‡i, 

chúng tôi khuyến khích quí vÎ đến trÜ©ng vào Thứ 

Năm 15 Tháng Ba hoặc Thứ Sáu 23 Tháng Ba, 

chúng tôi sẽ cùng các phø huynh khác bao sách 

trong phòng nhân viên. Vui lòng liên låc với cô 

Koreena Carlton nếu quí vÎ có thể trợ giúp. Cảm 

ơn trước sự giúp đỡ của quí vÎ. 
 

Chøp Hình Toàn TrÜ©ng  

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

Tháng 3. Phiếu đặt chøp hình cûa h†c sinh / anh 

chị em đã được phân phát trong tuần này cho tÃt 

cä học sinh. Điều quan trọng là phải tuân theo các 

hướng dẫn đặt hàng và các phong bì được giao 

cho giáo viên phø trách lớp cûa con quí vÎ. 
 

Thi ñua ñ†c Cûa Ti‹u Bang Victoria 

ChÜÖng trình Thi ñua 

ñọc của Thû Hi‰n 

Victoria hiện đang 

được th¿c hiŒn tại 

Trường Tiểu học St 

Albans East. 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 Çua Ç†c cho các trÜ©ng Çang ÇÜ®c th¿c hiŒn và 

së kéo dài cho Ç‰n ThÙ Sáu 7 Tháng Chín 2018. 
 

Chương Trình Thể Thao Coles Dành Cho TrÜ©ng 

H†c  

Chương Trình Thể 

thao Coles dành cho 

Trường học 

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 Ç‰n văn phòng trường và 

bÕ chúng vào thùng Coles. Một cách tuyệt vời là 

bÃm 10 tÃm vào m¶t xÃp, Ç‹ chúng ÇÜ®c Ç‰m dễ 

dàng. 
 

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

ÇÜ®c sẽ dùng vào việc mua sắm thiết bị thể thao 

cho h†c sinh của chúng ta. 
 

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

thập được càng tốt. Hãy cÓ g¡ng thu thập phi‰u 

thÜªng càng nhiều càng tốt từ gia đình và bạn bè 

của quí vÎ! 
 

H†p H¶i ñÒng TrÜ©ng 

Bu°i h†p t§i cûa H¶i ñÒng TrÜ©ng së vào ThÙ Ba 

20 Tháng Ba lúc 7 gi© chiŠu trong phòng nhân 

viên.  

Tôi khuy‰n khích phø huynh và thành viên c¶ng 

ÇÒng tham d¿ bu°i h†p H¶i ñÒng TrÜ©ng cûa v§i 

tÜ cách là khách m©i. Vui lòng liên låc v§i Paul 

Busuttil n‰u quí vÎ có th‹ giúp Ç« ho¥c muÓn tham 

d¿ nh»ng bu°i h†p cûa H¶i ñÒng TrÜ©ng.  

 

Paul Busuttil 

HiŒu TrÜªng 

 
 

 



 

Nh»ng Bàn Tay Giúp ñ« 

Phän HÒi Cûa Phø Huynh - Hãy Lên Ti‰ng 
 

Một phần của quá trình duyŒt xét, s¿ lên tiếng và phản hồi của phụ huynh là một phần không thể tách rời trong 

việc thu thập thông tin từ cộng đồng trường của chúng ta. Chúng tôi yêu cầu phụ huynh viết quan điểm của quí vÎ 

về trÜ©ng SAEPS trong bốn năm qua và gªi låi nh»ng “bàn tay” này cho nhà trÜ©ng.  

H†c sinh có th‹ tô màu nh»ng bàn tay này trÜ§c khi ÇÜa låi cho trÜ©ng. “Bàn tay giúp Ç«” së ÇÜ®c trÜng bày trong 

hành lang Ç‹ tÃt cä phø huynh xem và cho thêm š ki‰n. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


