
 

 

Newsletter 9, 22 June 2018 
 

Message from the Principal 
 
 

Only one week to go before the end of Term 2! 
 
Please remember that the last day for Term 2 is FRIDAY 29 June 
and students finish at 1:30pm.  Please ensure that your child is 
picked up at 1:30pm on this day.  
   
STUDENT/ PARENT/TEACHER CONFERENCES – Tuesday 26 June 
Student/Parent/Teacher conferences will take place this coming 
Tuesday from 9am -7pm. Appointment times were sent home 
earlier this week. Reports will be available to parents 15 minutes 
before the student led conference. Please ensure that you attend 
on time as interpreters are booked to assist on the day and are 
running on a tight timeline.  
 
Students are not required to attend school on Student/ Teacher/ 
Parent Conference day, however are expected to attend the 
conference with their parents  
 
This is a great opportunity for parents, students and teachers to 
engage in discussions that are reflective on students’ current 
learning and learning needs. We are looking forward to being able 
to discuss your child’s successes during the day. Parents and 
student will also have the opportunity to visit our school 
gymnasium where they can view student’s work completed at 
Clubs throughout Term 2. 
 
Parents and students are invited to the Community Room (next to 
the canteen) for breakfast between 9-11am.  Come past for a 
bowl of cereal, some baked beans or fruit to see what is available 
every school morning as part of the St Albans East PS Breakfast 
Program. We will have coffee and tea available for parents also. 

All unnamed lost property will be available for purchase from the 
school library on this day.  The items will be for sale for a gold coin 
donation. 

Whole School Review 
Can I thank staff, students and parents for their involvement in 
our whole school review that concluded on Tuesday 12 June.  
Much was discussed over the three days, celebrating St Albans 
East PS achievements for the course of the last strategic plan as 
well as planning the next 4 year strategic direction. 
 
 
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 
September 2018. 

Movie Night  
On Tuesday 12th June, the Grade Preps had their movie night to 
celebrate their Inquiry topic ‘Fun Families’. Students came to 
school at 5pm to watch the movie Storks and they were lucky 
enough to get some free popcorn as well! All the parents, 
students and teachers had a great night and really enjoyed the 
movie. 
The Prep teachers would like to thank all the parents and students 
who came along and for celebrating their child’s learning about 
fun family activities. 
 
“I liked when the delivery stork delivered the baby” Theresa Room 
17 
 
“I liked watching a movie in the hall” Havanah Room 18 
 
“I liked the funny part of the movie” Ahmira Room 19 
 
“I liked when the storks gave the baby” Talib Room 22 
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Term 3 -Curriculum Day 
A student free day has been scheduled for Friday 27 July. Students 
are not required to be at school on this day. 
 
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: 
 
Tuesday 7 August 9:30am  

Friday 7 September 9:30am 

Thank you to all students, staff and parents for all their work 
throughout the term. I wish you a safe and restful 2-week holiday, 
ready for Term 3. 
 
Students return to school on MONDAY 16 July for start of the 
Term 3. 
 
Paul Busuttil 
Principal 
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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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ThÜ HiŒu TrÜªng 

 

Thưa Phụ huynh / người Giám hộ, 
 

ChÌ còn m¶t tuÀn n»a là chÃm dÙt H†c kÿ 2! 

Xin ÇØng quên ngày cuÓi cùng cûa H†c kÿ 2 

là ThÙ Sáu 29  Tháng Sáu và h†c sinh tan 

h†c lúc 1.30 chiŠu. Vui lòng bäo Çäm quí vÎ së 

Ç‰n Çón con lúc 1.30 chiŠu vào ngày hôm Çó. 

 

H¶i thäo HỌC SINH/PHỤ HUYNH/GIÁO 

VIÊN - Thứ Ba, ngày 26 tháng 6 
 

Các buổi h¶i thäo của Học sinh/Phụ huynh/Giáo 

viên sẽ diễn ra vào thứ Ba tới từ 9 giờ sáng đến 7 

giờ tối. Thời gian hẹn đã được gửi về nhà vào đầu 

tuần này. Báo cáo H†c bå sẽ có sẵn cho phụ huynh 

Ç‰n lÃy 15 phút trước khi bu°i hội thäo do học sinh 

chû Ç¶ng. Hãy đảm bảo quí vÎ Ç‰n đúng giờ vì th©i 

gian hËn cûa thông dịch viên được s¡p x‰p trong 

ngày rÃt chặt chẽ. 

 

Học sinh không phải Çi h†c vào ngày Hội thảo Học 

sinh/Giáo viên/Phụ huynh, tuy nhiên ÇÜ®c mong 

Ç®i sẽ tham dự cuộc họp cùng với phụ huynh cûa 

các em. 

 

Đây là một cơ hội tuyệt vời cho phụ huynh, học 

sinh và giáo viên tham gia vào các cuộc thảo luận 

phản ánh nhu cầu học tập và viŒc học tập hiện tại 

của học sinh. Chúng tôi rất mong có thể thảo luận 

về những thành công của con quí vÎ trong ngày.  
 

Phụ huynh và học sinh cũng sẽ có cơ hội đến thăm 

phòng tập thể dục cûa trường, ª Çó quí vÎ có thể 

xem việc làm của học sinh Çã hoàn thành tại nh»ng 

Câu lạc bộ trong suốt Học kỳ 2. 

 

 

Phụ huynh và học sinh được mời đến Phòng Cộng 

đồng (bên cạnh Canteen) Ç‹ dùng Çi‹m tâm từ 9-11 

giờ sáng. Hãy ghé vào và thÜªng thÙc m¶t bát ngÛ 

cÓc/cÓm, đậu h¶p hoặc trái cây để xem những gì 

chúng tôi cung cÃp cho các em vào buổi sáng như 

một phần của Chương trình ăn sáng cûa trÜ©ng 

Ti‹u H†c St Albans East. Chúng tôi cũng có cà phê 

và trà cho phụ huynh. 
 

Đánh giá toàn trÜ©ng 

 

Tôi muÓn cảm ơn nhân viên, học sinh và phụ 

huynh về sự tham gia của quí vÎ trong việc duyệt 

xét toàn trường của chúng tôi. ViŒc duyŒt xét đã 

kết thúc vào ngày Thứ Ba 12 tháng Sáu. NhiŠu vÃn 

ÇŠ đã được thảo luận trong ba ngày qua, chúc 

mØng những thành tựu của trÜ©ng St Albans East 

PS cho chiến lược cuối cùng cũng như lập kế 

hoạch cho chiến lược định hướng 4 năm tới. 

 

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. 
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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 Tháng Chín 2018. 

 

H†c kÿ 3 - ngày giáo viên tu nghiŒp 

 

NhÜ Çã ÇÜ®c lên k‰ hoåch trÜ§c Çây là ThÙ Sáu 27 

Tháng Bäy. H†c sinh không phäi Çi h†c trong ngày 

này. 

 

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‹. 

 

Tham quan trÜ©ng cho h†c sinh ghi danh 2019: 

 

ThÙ Ba 7 Tháng Tám 9.30 

 

ThÙ Sáu 7 Tháng Chín 9.30 

 

Cám Ön h†c sinh, nhân viên và phø huynh cho 

nh»ng viŒc làm cûa quí vÎ trong suÓt h†c kÿ. Tôi 

chúc tÃt cä m†i ngÜ©i ÇÜ®c hÜªng hai tuÀn nghÌ h†c 

kÿ an toàn và thoäi mái, s¤n sàng cho h†c kÿ 3. 

 

H†c sinh trª låi trÜ©ng vào ThÙ Hai 16 

Tháng Bäy cho H†c kÿ 3. 
 

Quï Tr® CÃp C¡m Tråi, Th‹ Thao Du Khäo (CSEF) 

 

N‰u quí vÎ có Health Care Card Pension Card còn 

hiŒu l¿c và chÜa n¶p ÇÖn xin loåi tr® cÃp này trong 

næm ngoái ho¥c trong næm nay hãy Ç‰n trÜ©ng Ç‹ 

lÃy ÇÖn, hån chót n¶p ÇÖn 29 Tháng Sáu 2018 
 

 

Paul Busuttil - HiŒu TrÜªng 
 

 

 

 

Ngày Quan Tr†ng 

 

Ngày 

 

S¿ KiŒn 

 

L§p 

M‡i ThÙ 

Sáu

Th‹ Thao Liên trÜ©ng L§p 

M‡i ThÙ 

Sáu

Chuy‹n ti‰p l§p V« 

Lòng 

V« lòng 





Tháng Sáu 

HÜ§ng dÅn Tu°i Dåy 

Thì 

L§p 



Tháng Sáu

DÎch vø khám & ch»a 

ræng lÜu Ç¶ng 

TÃt cä h†c 

sinh 

Tháng 

Sáu

Báo cáo h†c bå Phø 

huynh 

TÃt cä h†c 

sinh

Tháng 

Sáu

Ngày cuÓi h†c kÿ TÃt cä h†c 

sinh

 

 

 


