
 

 

Newsletter 10, 27 July 2018 
 

Message from the Principal 
 
 

Welcome back as we start Term 3. It is always great 
to welcome back our students all smiling and ready 
to go for another term. We welcome all new 
students and families to our St Albans East Primary 
School family. 
 
Whilst walking around visiting each classroom, it is 
great to hear students excited about their learning 
this term. Our preps will be exploring the theme 
‘Growing Well’ and how to take care of plants and 
animals in our community. Our grade 1/ 2 students 
will be investigating Minibeasts exploring how 
different living things have different features and 
live in different habitats. The Grade 3/4 students’ 
focus will be Biological Science, exploring how 
living things can be grouped on the basis of 
observable features and can be distinguished from 
non-living things. Students will be investigating life 
cycles of various organisms, and how living things 
adapt to their environment in order to survive. The 
5/6’s are investigating animal adaptations that 
allow them to survive in their environment. 

We have had a number of works happening in our 
school, during the term break. This has included 
asphalting and extending the staff carparks 
including installing fencing.  Preparation work has 
also begun to install soccer goals on our school oval. 
We anticipate these works will be completed in the 
next few weeks. 
 
Thank you to our school community for collecting 
Coles Sports for School vouchers during Term 1 & 
2.  Our Junior School Council has selected a variety 
of sports equipment that students can use to 
engage in play during play times.  Thank you to our 

Junior School Council for their leadership in 
identifying how we can use these vouchers to make 
our playground a stimulating environment for all. 
 
At the end of Term 2, during our Student Led 
Conferences, parents were provided with their 
unique family username and password to access 
the parent portal on COMPASS. We have had a 
pleasing response to parents signing up to the 
parent portal on COMPASS and we encourage all 
parents who have not yet done so, to please sign up 
as soon as possible. If parents require any 
assistance in signing up or require their username 
or password reissued, please contact the office. 
 

COMPASS allows parents to access up-to-date 
meaningful information about our school and your 
child’s progress. Using COMPASS you will be able to 
use many features, including the ability to: 

 Monitor your child’s attendance, and enter 
and explanation for absence or lateness 

 Communicate with your child’s teachers, 
and update your family details 

 View your child’s timetable 
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 Download and view your child’s semester 
reports 
 

Parents can access COMPASS online via our school 
website through the Parent Portal tab or can 
download the App onto your phone.  

 
Each year level will be shortly sending home a 
Curriculum Newsletter to keep you informed about 
your child’s learning and special events that are 
happening each term. Please keep an eye out for 
this. We will also be posting these on the COMPASS 
parent portal located on our school website. 
 
Curriculum Day 
 

A student free day has been scheduled for Friday 
27 July. Students are not required to be at school 
on this day. 
 
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. 

Reading at home 
Early this year, St Albans East PS 
invested  funds to purchase ‘take 
home readers’ as part of our 
Home Reading Program and to 
support our commitment to 
develop reading competencies for 
every student at our school. I 
strongly believe this will reinforce 
our work at school as well as 
strengthen home school 

partnerships. Reading at home aims to promote 
enjoyment for students whilst providing 
opportunities to reinforce and rehearse reading 
strategies and develop positive reading behaviour. 
 
Starting this week, your child will bring home a 
book each day for them to read and share with you. 
We encourage parents to set aside time each night 
to read and share the take home book with your 

child as it is important to establish a good reading 
routine and to develop a love of reading.  

Below are some questions you may wish to ask 
your child as you are reading the book together. 
Also, play games like finding alphabet letters and 
simple words that they know. Praise your child’s 
attempts and make sure your reading time together 
is enjoyable.   

 Did you like this story? Why? 
 Who is in the story? 
 What was the story about? 
 What was your favourite part? Why? 
 Can you point to your favourite picture and 

tell me why? 
 Did this story remind you of anything? 
 Can you point to a letter/letters you know? 

 
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  

 
School Council Meeting 
Our next School Council meeting is on Tuesday 7 
August at 7:00pm in the 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. 

 

Paul Busuttil 

Principal 
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Grade 5/6 Maths Investigations 

  
 

The grade 5/6 students have been learning about Volume.  Students were given the task of creating a cubic 
metre cube. They had to work together to find out the best unit of measure they could use and how many edges 
they needed to make, in order to construct the cube. They had had many challenges along the way...one of 
which was to ensure that the cube was free standing. This they figured out by making sure the edges were 
strong enough. At the end of the task, the group had to see if all of them could actually fit inside a cubic metre. 
 
 Students had to answer the following questions: 
1. How many cubic centimetres will fit in your cube metre? Explain. 
2. How many ten sticks will fit in your cube metre? Explain. 
3. How many hundreds blocks will fit in your cube metre? Explain. 
4. How many thousands blocks will fit in your cube metre? Explain. 
5. Use your cubic metre to estimate the volume of your classroom. Explain. 
6. Can you see a pattern? Explain. 
 

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 PS 

 for  2019 settle into the school environment and assist them in preparing for school. 

Where - St Albans East Primary School             When - Fridays during school terms             

     Time - 9:00am – 11:00am 
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YEAR 3-6 HOUSE ATHLETICS CARNIVAL 
The St Albans East PS Year 3-6 Athletics Carnival will be held on Friday, August 3rd, on the school oval. The 
carnival is a great opportunity for our students to compete in sporting events and display their athletic skills. 
Year 3-6 students have been busy during PE lessons working on improving their athletics skills in readiness for 
the event. The students have had experience with high jump, long jump, triple jump, shot put, discus, hurdles 
and running. All students have been placed in Houses for the event. Students are encouraged to come to school 
wearing their house colour on this day. 
Students who perform well will have the opportunity to represent our school at the St Albans District Schools 
Athletics Carnival to be held on Thursday, August 23rd at Keilor Athletic Field. 
Parents are invited to attend on this day to watch and encourage the children as they compete. If you would like 
to know more about the event, contact me at school. 
Graham Sherwill 
Sports Coordinator 

Celebrating 100 days in Prep 
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Pupil of the Week 2018 Term 3 – Week 2: 27-07-2018 

Yr Lvl Room  School Values  Comment Student's Name 

5/6 
20 – 

 Mrs Moodley 
Learning & 

Responsibility   

For his fantastic effort in measuring the 
volume of our classroom. Tien Le 

5/6 
20 – 

 Mrs Moodley 
Cooperation & 
Responsibility   

For being a great dance partner for Mr 
Lin. Yen Bui 

5/6 
21 –  

Mr Lin 
All 

For confidently reading out loud to the 
class. Well done! 

Aziza Ibrahim 

5/6 
24 – 

Mr Zaitzev 
All 

For her great writing piece about China 
Sally Li 

3/4 
1 –  

Ms Linsell 
Learning 

For sharing her knowledge of calendars 
Christina Nguyen 

3/4 
2 –  

Miss Bertolini  
Responsibility 

For looking after her friends. 
Farina Faal 

3/4 
4 –  

Ms Meehan 
All 

Showing great leadership skills and 
being a great role model during group 
work. 

Lillian Tran 

3/4 
7 –  

Miss Dimitrijevic  
Learning 

For learning to read half-past and 
quarter-past time on an analogue clock. 

Khristino Mika 

3/4 
8 –  

Ms Petrucelli 
Responsibility  

For supporting the class to listen and do 
their best Lachlan Tran 

1/2 
9 –  

Ms Di Natale 
All 

For showing compassion, care and 
concern towards others when they are 
upset. 

Jairus Tua 

1/2 
11 –  

Ms Stefanidis 
All 

For settling in well into his new school. 
Eknoor Singh 

1/2 
14 –  

Mrs Gatto 
All 

He always tries hard to learn new 
things. 

Axel Clements 

1/2 
13 – 

 Mr Coleman 
All 

Explaining the difference ways the four 
school values are used in the classroom 

Eric Nguyen  

1/2 
15 –  

Mrs Gooderham 
All 

For a fantastic start to the term. Well 
done! 

Ryan Nghiem 

1/2 
16 –  

Mr Wood 
Respect 

Katrina has been showing respect to her 
peers and to her classroom. 

Katrina Ngo  

Prep 
17 –  

Mrs Salier 
Learning  

For learning the first 140 of the 200 
coloured words (purple). Well done! Patrick Castel 

Prep 
18 –  

Miss McCallum 
Learning and  
Responsibility  

For using his knowledge of letter-sounds 
to write tricky words. Harry Luu 

Prep 
19 –  

Mr French 
Learning 

For taking on feedback to help improve 
his writing. Great job! Christian Safai 

Prep 
22 –  

Mrs Tran 
All 

For great improvement in all activities. 
Well done! Amanuel Addisu 

STEM 
Mr  

Van-Taarling 
All 

Creating Mr V’s term 3 timetable and 
classes as an extension activity. 

Tina Nguyen (rm24) 

STEM 
Mr  

Van-Taarling 
All 

Creating Mr V’s term 3 timetable and 
classes as an extension activity. 

April Dang (rm24) 

Visual Art Mrs Armocida   All 
For her enthusiasm during her Visual 
Arts lesson. 

Ryan Kaya (rm19) 

 



 

 

      Tin ThÜ sÓ 10 - 27/07/2018 
 

ThÜ HiŒu TrÜªng 

ThÜa Phụ Huynh, người Giám Hộ, 
 

Chào mừng m†i ngÜ©i trở lại v§i Học Kỳ 3. Thật tuyệt 

vời khi chào đón tÃt cä các em h†c sinh cûa trÜ©ng v§i 

nø cười tÜÖi t¡n sẵn sàng cho một học kỳ nữa. Chúng 

cÛng tôi xin chào đón tất cả học sinh và gia đình mới 

gia nhÆp vào gia đình cûa TrÜ©ng T.H. St Albans East. 
 

Trong khi tôi đi dạo quanh các lớp học, thật thú vÎ khi 

nghe các học sinh phÃn chÃn về việc học tập của học 

kỳ này. Các em l§p V« Lòng của chúng ta sẽ khám phá 

chủ đề ‘Trồng tốt’ và cách chăm sóc cây cối và động 

vật trong cộng đồng của chúng ta. Các học sinh lớp 1/2 

sẽ tìm hi‹u vŠ các loåi Ç¶ng vÆt nhÕ bé, khám phá 

những sinh vật khác nhau có những tính năng khác 

nhau và sống trong môi trường sống khác nhau như thế 

nào. Học sinh lớp 3/4 së tÆp trung v§i Khoa Học Sinh 

Học, khám phá cách thức các sinh vật có thể được 

phân loåi trên cơ sở các đặc điểm quan sát và có thể 

phân biệt ÇÜ®c với những thứ không phải là sinh vÆt. 

Học sinh sẽ tìm hi‹u vòng đời của các sinh vật khác 

nhau, và cách thức sinh vật sống thích nghi với môi 

trường để tồn tại. L§p 5/6 đang tìm hi‹u những thích 

nghi cûa động vật cho phép chúng tồn tại trong môi 

trường của chúng. 

Chúng tôi đã có một số công việc ÇÜ®c th¿c hiŒn ở 

trường, trong thời gian nghỉ học. Bao gồm träi nh¿a và 

n§i rộng các bãi đậu xe của nhân viên và việc lắp đặt 

hàng rào. Công việc chuẩn bị cũng đã bắt đầu Ç‹ d¿ng 

các khung thành bóng đá trên sân cÕ bÀu døc của 

trường. Chúng tôi dự đoán các công trình này sẽ được 

hoàn thành trong vài tuần tới. 

Cảm ơn m†i ngÜ©i trong cộng đồng trường của chúng 

ta Çã thu thập nh»ng tem phi‰u cûa siêu thÎ Coles cho 

trÜ©ng trong Học kỳ 1 và 2. Hội ñồng H†c Sinh của 

chúng ta đã chọn nhiều loại thiết bị thể thao mà h†c 

sinh có thể sử dụng để chơi trong thời gian nghÌ giäi 

lao. Cảm ơn Hội ñồng H†c sinh v§i sự lãnh đạo của 

các em trong việc quy‰t định cách chúng ta có thể sử 

dụng những tem phi‰u này để biến sân chơi trở thành 

môi trường kích thích cho tất cả mọi người. 
 

Vào cuối Học kỳ 2, trong 

cu¶c Hội Thäo do Học sinh 

hÜ§ng dÅn, phụ huynh được 

cung cấp tên dùng cûa gia 

Çình và mật khẩu riêng để truy cập thông tin trên 

COMPASS. Chúng tôi đã có một s¿ hÜªng Ùng Çáng 

khích lŒ vŠ sÓ phụ huynh đăng nhÆp sº døng 

COMPASS và chúng tôi khuyến khích tất cả phụ huynh 

chưa làm viŒc này, xin vui lòng đăng nhÆp càng sớm 

càng tốt. Nếu quí phø huynh yêu cầu bất kỳ sự trợ giúp 

nào khi đăng nhÆp hoặc yêu cầu tên người dùng, mật 

khẩu được cấp lại, vui lòng liên hệ với văn phòng.  

COMPASS cho phép phụ huynh truy cập thông tin có š 

nghĩa cập nhật về trường học và s¿ tiến bộ của con em 

quí vị. V§i COMPASS, quí vÎ sẽ có thể sử dụng nhiều 

tính năng, bao gồm khả năng: 

 Theo dõi viŒc Çi h†c của con quí vÎ, vào và giải thích 

về sự vắng mặt hoặc Çi h†c trÍ cûa con 

 Giao tiếp với giáo viên của con quí vÎ và cập nhật 

chi tiết gia đình của quí vÎ 

 Xem th©i khóa bi‹u h†c của con quí vÎ 

 Tải xuống và xem báo cáo học bå của con quí vÎ 

Phụ huynh có thể truy cập COMPASS trực tuyến qua 

trang mạng của trường thông qua tab Parent Portal hoặc 

có thể tải ứng dụng App xuống điện thoại của quí vị. 

Mỗi cÃp l§p së gửi về nhà Bản tin Chương Trình Giảng 

Dạy trong ngày gÀn Çây để thông báo cho quí vÎ về việc 

học của con quí vÎ và các sự kiện đặc biệt đang diễn ra 

trong mỗi học kỳ. Hãy chú š đến viŒc này. Chúng tôi 

cũng sẽ đăng những thông tin này lên parent portal trên 

trang mạng của trường chúng tôi. 

Ngày Giáo Viên Tu NghiŒp 

ThÙ Sáu 27 Tháng Sáu ngày Giáo Viên Tu NghiŒp. Các 

em ÇÜ®c nghÌ h†c trong ngày hôm Çó. 
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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 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 Tháng Chín 2018. 
 

tÆp Ç†c ª nhà 

Đầu năm nay, trÜ©ng St Albans East PS đã đầu tư tiền 

để mua ‘sách mÜ®n vŠ nhà’ như một phần của Chương 

trình Đọc sách tại nhà của trÜ©ng và hỗ trợ s¿ cam kết 

của chúng tôi trong việc phát triển khä næng đọc cho tÃt 

cä học sinh tại trường chúng ta. Tôi tin tÜªng mạnh mẽ 

rằng điều này sẽ củng cố công việc của chúng tôi ở 

trường cũng như tăng cường quan hệ h®p tác gi» nhà 

trường và gia Çình. Đọc sách tại nhà nhằm mục đích 

thúc đẩy sự thích thú cho học sinh đồng thời tạo cơ hội 

củng cố và luyện tập các phÜÖng pháp đọc sách và phát 

triển thái Ç¶ đọc tích cực. 

Bắt đầu từ tuần này, con cûa quí vÎ sẽ mang về nhà một 

cuốn sách mỗi ngày để đọc và chia sẻ với quí vÎ. Chúng 

tôi khuyến khích phụ huynh dành thời gian mỗi đêm để 

đọc và chia sẻ sách mÜ®n về nhà với con của quí vÎ vì 

điều quan trọng là thiết lập thói quen đọc sách tốt và 

phát triển tinh thÀn yêu thích đọc sách. 

Dưới đây là một số câu hỏi mà quí vÎ có thể hỏi con khi 

quí vÎ đang cùng con đọc sách. Ngoài ra, hãy chơi các 

trò chơi như tìm chữ cái và các từ đơn giản mà con biết. 

Khen ngợi những nỗ lực của con quí vÎ và đảm bảo 

rằng thời gian đọc của quí vÎ cùng con là thú vị. 

 Con có thích câu chuyŒn này không? Tåi sao? 

 Ai ª trong câu chuyŒn? 

 Câu chuyŒn nói vŠ gì? 

 Con thích nhÃt phÀn nào? Tåi sao? 

 Con có th‹ chÌ cho ba/mË bÙc hình nào mà con 

thích nhÃt? Tåi sao? 

 Câu chuyŒn này có nh¡c nhª con ÇiŠu gì không? 

 Con có th‹ chÌ vào nh»ng ch» cái con bi‰t không? 

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 
 

H†p H¶i ñÒng TrÜ©ng 

Bu°i h†p t§i cûa H¶i ñÒng TrÜ©ng vào ThÙ Ba 7 Tháng 

Tám lúc 7.00 tÓi trong phòng nhân viên. 

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

ÇÒng tham d¿ bu°i h†p H¶i ñÒng TrÜ©ng nhÜ khách 

m©i. Vui lòng liên låc v§i Paul Busuttil n‰u quí vÎ thích 

h‡ tr® ho¥c tham d¿ bu°i h†p cûa H¶i ñÒng TrÜ©ng. 
 

L§p 5/6 Tìm Hi‹u Toán 

L§p 5/6 Çang h†c vŠ th‹ tích. 

Học sinh được giao 

nhiệm vụ tạo ra một khối 

lập phương mét khối. 

Các em phải làm việc 

cùng nhau để tìm ra đơn 

vị đo lường tốt nhất có 

thể sử dụng và số lượng cạnh cần thiết để tạo ra khối 

lập phương. Các em đã có nhiều thách thức trong viŒc 

này ... một trong nh»ng thách thÙc đó là đảm bảo rằng 

khối lập phương ÇÜ®c Ç‹ m¶t mình và không ÇÜ®c d¿a 

và vÆt khác. Điều này khi‰n các em phäi tìm ra cách 

đảm bảo các cạnh đủ cÙng. Công viŒc cuÓi cùng, nhóm 

phải xem liệu tất cả thÙ Ãy có thực sự vừa với một mét 

khối không. 

H†c sinh phäi trä l©i nh»ng câu hÕi sau Çây: 

1. Bao nhiêu cm khối sẽ x‰p vØa trong mét khối của 

em? Giải thích. 

2. Bao nhiêu thanh que 10 sẽ x‰p vØa trong mét khối 

của em? Giải thích. 

3. Bao nhiêu khÓi 100 sẽ x‰p vØa trong mét khối của 

em? Giải thích. 

4. Bao nhiêu khÓi 1000 sẽ x‰p vØa trong mét khối của 

em? Giải thích 

5. Sử dụng mét khối của em để ước tính th‹ tính lớp 

học cûa em? Giäi thích. 

6. Em có thÃy khuôn mÅu không? Giải thích 
 

Paul Busuttil - HiŒu TrÜªng 
 

Ngày Quan Tr†ng 
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23 Tháng 8 ñiŠn kinh trong khu v¿c Thông báo sau
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