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Message from the Principal 
 
Dear Parents, Guardians and Friends,  
 
Welcome to all of our new students, families and those 
returning to St Albans East Primary School. We have 
had a very smooth start to the New Year. It was lovely 
to see so many excited faces on the first day back for 
our Year One – Year Six students. It was also 
wonderful to welcome our 58 preps starting school for 
the first time and we welcome the new families to our 
school.  
 
I have had the opportunity to visit all grades and meet 
a number of parents out in the yard; I encourage you 
to come and have a chat. We welcome our new staff to 
our St Albans East family: Ellen Robertson (Learning 
Specialist), Tracy Le (Grade 3/ 4 teacher), Richard 
Gray (Teacher of the Deaf) and Claire Douglas 
(Teacher of the Deaf/ AUSLAN Teacher.  
 
Updated advice on Coronavirus 
As you may be aware, the situation regarding the 
emerging outbreak of novel coronavirus has continued 
to evolve. The Commonwealth’s Chief Medical Officer 
and Victoria’s Chief Health Officer have this afternoon 
recommended a stronger precautionary approach to 
managing coronavirus for travellers returning from 
mainland China (not including Hong Kong, Macau and 
Taiwan) from today (1 February 2020). 
  
This recommendation is that parents/guardians/carers 
should ensure that any student returning from 
mainland China (not including Hong Kong, Macau and 
Taiwan) who was in mainland China on or after 1 
February 2020 is isolated at home and should not 
attend school until 14 days after they were last in 
mainland China. 
Thank you for your continued support to ensure the 
health and wellbeing of our school community. 
 
 
School Photos  
School photos will be on the Wednesday 25 March. 
Student photo order envelopes will be distributed to 
every student over the coming weeks and it is 
important that the order instructions are followed. 
Family/Sibling photo order envelopes will be available 
from the school office.  
 
 

 
CASEA Program  
All Prep to Grade 3 parents will receive information 
and surveys from the Royal Children’s Hospital 
regarding the CASEA program at the beginning of 
Term 1, 2020. The aim of the program is to 
promote: prosocial behaviour, positive self-esteem, 
social skills, problem-solving skills and assertiveness. 
The program will run at St Albans East Primary School 
in Terms 1 to 4, 2020. Every Monday in Term 4, 
teachers will conduct a classroom activity that focuses 
on teaching students interpersonal, problem-solving 
and conflict resolution skills. The CASEA Activities will 
be fun, practical, hands-on and child-focused. The 
children are taught in constructive and engaging ways 
to improve their capacity to regulate their behaviours 
and act appropriately, improve social relationships with 
others and develop their social problem-solving skills. 
The CASEA Team will also conduct small parent and 
child groups on Mondays in Term 2 and 4 for those 
students who would benefit from some extra 
assistance and social strategies. 
 
Attendance  
Arrive on time “It’s not ok to be away”  
One valuable way to enhance children’s success in 
school is to ensure that children arrive on time and in 
time to prepare for the day ahead. It is a fact that 
lateness and low attendance affects your child’s 
literacy and numeracy learning directly. St Albans East 
PS has identified student attendance at school as a 
priority area this year to support student learning and 
social development.  
 
Picking Up Students After School  
Parents are reminded that after school pick up times 
are from 3.15-3.30pm. Staff are out on duty until 
3.30pm and supervising children. Supervision is not 
provided after this time. Please make the necessary 
arrangements for your child to walk home or be picked 
up by 3.30pm. If this is difficult, you may like to utilise 
Camp Australia (1300 105 343) who run a wonderful 
After School care program.  
 
School Visitors  
In order to maintain a safe environment for all, I would 
like to remind parents of the arrangements that exist 
for all visitors to the school. All visitors (parents, family 
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members, contractors, volunteers, members of the 
public) are asked to report to the School Office and 
gain permission to visit by signing in and being issued 
with an identification badge. Before leaving, all visitors 
are asked to sign out at the School Office and return 
their Badge. 
 
Parking and Driving Around our School  
Believe it or not we are one of the lucky schools to 
have a significant amount of street parking around our 
school. Unfortunately we cannot all get a front spot 
and some of us will need to walk a few metres….. just 
like we do when we park in a shopping centre car park.  
We have already had parent complaints about the 
unsafe parking and driving around the school and 
therefore the council has been contacted and will be 
issuing fines to parents who do the wrong thing in 
relation to parking and driving around the school. Let’s 
all be responsible so that ALL OUR CHILDREN 
ARRIVE AT SCHOOL SAFELY EVERY DAY.  
Please note that the speed zone around the school is 
40km at all times.  
 
Meet the Teacher  
Meet the Teacher is scheduled for Wednesday 19th 
February 4-6pm. Notices have been circulated this 
week. This is a great opportunity for students and 
parents to visit their child’s classroom, meet and chat 
with classroom and specialist teachers.  
 
 
Swimming 
The Swimming program will be held during week 8 of 
Term 1 –Monday March 16th to Friday March 20th. 
The 5 day program will be held at the Sunshine 
Leisure Centre. Swimming is not only enjoyable, but 
provides a multitude of physical and mental benefits. 
The program will provide the opportunity for children to 
develop basic water confidence and safety skills, 
mobility, stroke technique and enjoyment of swimming 
and water activities. Swimming also builds strength, 
muscle tone and assists with balance and 
coordination. The children will be participating in a 
variety of water activities in a heated indoor pool at the 
Centre.  
The cost of the program is $65, which covers entry to 
the pool, a 45 minute lesson and bus transport to and 
from the pool. All lessons will be conducted in a safe 
and suitable venue by qualified Austswim swimming 
instructors. 
 
School Hats  
School hats must be worn in Term 1 and can be 
purchased from the school office. The prices are $10 
for a Legionnaire or $13 for a Wide Brimmed hat. 
  
Accident and Ambulance Insurance  
Parents are reminded that the Department does not 

provide personal accident insurance or ambulance 
cover for students. Parents and guardians of students, 
who do not have student accident 
insurance/ambulance cover, are responsible for paying 
the cost of medical treatment for injured students, 
including the cost of ambulance attendance / transport 
and any other transport costs.  
 
School Council  
It is that time of the year where I call upon parents to 
consider nominating for School Council. This is a great 
way of contributing to the school. School council meets 
for about halfan hour twice a term and sub-committees 
meet for half an hour twice a term. I urge you to 
consider nomination for our School Council and am 
happy to meet with anyone to discuss what is involved 
in greater depth.  
St Albans East Primary School is calling for 
nominations for the 2020 School Council. We have 4 
parent vacancies.  
Please collect a nomination form from the office if you 
are interested. Nominations must be received by 
Friday, 14th February by 4pm.  
 
 
Paul Busuttil 
Principal 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Important Dates 

Date Event Grade 

7 February Interschool sports- home Grade 6 

14 February Interschool sports-away Grade 6 

19 February Meet the Teacher 4-6pm Whole School 

21 February Interschool sports- home Grade 6 

28 February Interschool sports- home Grade 6 

6 March Interschool sports- away Grade 6 

9 March Labour Day Holiday-  
No school 

Whole school 

13 March Interschool sports- away Grade 6 

20 March Interschool sports-home Grade 6 

16-20 March Swimming Program Whole school 

25 March School Photo Day Whole school 

27 March Last Day Term 1 Whole school 
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Student Awards 2020 Term One – Week 2: ending 07-02-2020 

Year Room  School Values  Comment Student's Name 

5/6 
20 – 

 Mrs Moodley 
Respect 
Learning 

For Listening politely to the opinions of 
others during class discussions and 
responding appropriately 

Amanda Vang 

5/6 
21 –  

Ms Stefanidis Respect 
For being respectful to everyone in the 
classroom. 

Daniel Nguyen 

5/6 
23 – 

Ms Briony Gorst Learning 
For always listening and finishing 
tasks. 

Saphire Tiumalu 

5/6 
24 – 

Mr Lin 
Respect 
Learning 

For being a quiet and respectful 
student who follows instructions and 
tries his best everyday 

Matthew Huerto 

3/4 
1 –  

Ms Linsell Cooperation 
For contributing to group tasks and 
helping others 

Innocent Irakoze 

3/4 
2 –  

Ms Killmister Learning 
For being a great reflective learner.  

Zuhair Rehman 

3/4 
4 –  

Miss Le Responsibility 
For always being mindful of the rules 
of the learning space and following 
instructions. 

Ruby Tran-Nguyen 

3/4 
7 –  

Mrs Ma Respect 
for always putting his hand up before 
speaking. Well done! 

Matthew 

3/4 
8 –  

Mr Coleman Respect 
Always using her manners.  
Well Done! 

Gemma Tran 

1/2 9 –  
Ms Montero 

Respect 
For using an inside voice in the 
classroom. 

Paytton 
Faatuuala- Wilson 

1/2 11 –  
Mrs Gooderham 

Responsibility 
For helping others without being 
asked. 

Alex Nguyen 

1/2 
13 –  

Ms Petruccelli  Co-operation 
for his positive attitude and helping 
others 

Tai  
Filipo 

1/2 
14 –  

Mrs Gatto Respect  
for listening attentively when others 
are speaking or sharing their work. 

Antonia  
Papaioannou 

1/2 
15 –  

Mrs Tran Cooperation 
For being a great helper in the 
classroom. Well done! 

Dorinna Malopito 

1/2 
16 –  

Mr Wood Respect 
For being inclusive of others always as 
well as being a great buddy and role 
model for her peers. Great Job! 

Zariah Lui 

Prep 
17 –  

Mrs Meehan Learning 
For a positive and productive start to 
grade prep. Well done. 

Room 17 

Prep 
18 –  

Miss McCallum Learning 
For a wonderful start to their first year 
of school. 

Room 18  

Prep 
19 –  

Ms Salih Learning  
For positively adapting to the class 
rules and expectations. Well done.  

Room 19 

P.E. Mr Sherwill Learning  
For working hard to improve her 
tennis skills. 

Jana Lucic 
Room 24 

STEM 
Mr  

Van-Taarling Learning  
For great work completing your 
Science Journal task. 

Kim Au Room 15 

Visual 
Art 

Mrs Armocida/ 
Mrs Price  Learning 

For a positive start to creating his 
Superhero Self-portrait in Art. 

Zahair Rehman 
Room 2 

Performi
ng Art 

Mr  
Max Barker 

Learning 
Thoughtful contributions to our class 
discussion in Performing Arts 

Havanah 
Lamarque – Rm 13 
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Are you interested in a Learning for Life Scholarship 

for your child/children to help them achieve their 

goals? 

Do you have:  

 A Health Care Card or Pension Concession Card;  

 Attend school regularly (80% and above) 

 

We have scholarships available at SAEPS in 2020! If you are 

eligible, please see the front office or your Smith Family Coordinator for 

more information! 
 

The Smith Family can help with: money to help with school costs; support to improve attendance; educational programs and 

more. 

 

Please feel free to contact the school on 9366 2071 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

 

Vietnamese New Year Festival - Sandown Racecourse 1st & 2nd Jannuary 2020 

 
Last Saturday, some students from St Albans East PS: Justin Luu, Anna Luu, Trung Tran, Stephanie Diep, Ruby Tran-

Nguyen, Wendy Quach, and our two ex-students: Lina Hoang and Tien Hoang travelled to Sandown Racecourse to 

take part in the Giant Puppets of 100 Eggs.  It is the unique Vietnamese legend story. The story of Fairly Crane Bird 

Au Co and the Dragon King Lac Long Quan fell in love and produced a huge sack of eggs. 100 children hatch from 

these eggs. These children are Vietnamese ancestors. 

In modern times, many Vietnamese live scattered throughout the world but they live as brothers and sisters, defending 

their country and their unique race. No power can destroy their strong link. 

 
Congratulations to all our students and Tina for their hard work. 
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ThÜ HiŒu TrÜªng 

Kính thÜa Phụ huynh, Người giám hộ, 
 

Chào mừng tất cả các h†c sinh mới, gia đình và những 

người trở lại Trường tiểu học St Albans East. Chúng ta 

đã có một khởi đầu rất suôn sẻ cho năm mới. Thật hoan 

hÌ khi thấy rất nhiều gương mặt phấn khích trong ngày 

đầu tiên trở lại cûa các em h†c sinh tØ l§p 1 Ç‰n L§p 6 

của chúng ta. Và cÛng thật tuyệt vời khi được chào đón 

58 em h†c sinh l§p V« lòng cûa trÜ©ng lần đầu tiên Çi 

h†c. Chúng tôi xin chào đón tÃt cä các gia đình mới đến 

c¶ng ÇÒng trường. 
 

Tôi đã có cơ hội đến thăm tất cả các lớp và gặp một số 

phụ huynh ở ngoài sân. Tôi khuyến khích quí vÎ đến 

trÜ©ng và trò chuyện v§i chúng tôi. Xin chào đón nhân 

viên mới đến v§i Çåi gia đình St Albans East. Ellen 

Robertson (Chuyên gia hÜ§ng dÅn học tập), Tracy Le 

(giáo viên Lớp 3/4), Richard Gray (Giáo viên trung tâm 

khiếm thính) và Claire Douglas (Giáo viên trung tâm 

khiếm thính / Giáo viên AUSlan). 
 

Cập nhật khuy‰n cáo về siêu vi trùng corona 

Như quí vÎ có thể biết, tình hình liên quan đến sự bùng 

phát của loåi siêu vi trùng m§i corona mới đang tiếp tục 

phát triển. Giám đốc b¶ Y tế Liên bang và Giám đốc b¶ 

Y tế Ti‹u bang Victoria vào ngày 1/2/2020 đã đề xuất 

một phương pháp phòng ngừa mạnh mẽ hơn để ch‰ ng¿  

siêu vi trùng corona cho khách du lịch trở về từ Trung 

Quốc đại lục (không bao gồm Hồng Kông, Ma Cao và 

Đài Loan) từ  ngày 1 tháng 2 năm 2020. 
  

Khuyến cáo này là phụ huynh / người giám hộ / người 

chăm sóc nên đảm bảo rằng bất kỳ học sinh nào trở về 

từ Trung Quốc đại lục (không bao gồm Hồng Kông, Ma 

Cao và Đài Loan) ở Trung Quốc đại lục vào hoặc sau 

ngày 1 tháng 2 năm 2020 cÀn phäi bÎ cô lập tại nhà và 

không ÇÜ®c đến trường trong 14 ngày tính tØ ngày r©i 

Trung Quốc đại lục. 

Cảm ơn quí vÎ đã tiếp tục hỗ trợ để đảm bảo sức khỏe 

và phúc lợi của cộng đồng trường học của chúng ta. 
 

Chøp hình toàn trÜ©ng 

Chøp hình toàn trường sẽ vào thứ Tư ngày 25 tháng 3. 

Phong bì đặt chøp hình sẽ được phân phát cho tÃt cä h†c 

trong những tuần tới và điều quan trọng là phải tuân theo 

các hướng dẫn đặt hình. Phong bì đặt hình gia đình/anh 

chị em sẽ có sẵn tåi văn phòng trường. 
 

Chương trình CASEA 

Tất cả phø huynh cûa học sinh từ lớp V« lòng đến lớp 3 

sẽ nhận được thông tin và bän thæm dò š ki‰n từ Bệnh 

viện Hoàng gia Trẻ em về chương trình CASEA vào đầu 

Học kỳ 1, 2020. Mục đích của chương trình là thúc đẩy: 

hành vi xã hội tích c¿c, lòng tự trọng, kỹ năng xã h¶i, kỹ 

năng giải quyết vÃn ÇŠ và sự quyết đoán. Chương trình 

sẽ được tổ chức tại Trường tiểu học St Albans East tØ 

H†c kÿ 1 đến H†c kÿ 4, 2020. Mỗi thứ Hai trong Học kỳ 

4, giáo viên sẽ tiến hành nh»ng bài th¿c tÆp trong lớp tập 

trung vào việc dạy học sinh kỹ năng giao tiếp, giải quyết 

vấn đề và giải quyết xung đột. Các sinh hoåt cûa 

CASEA së rÃt vui, thiết thực, và ÇÜ®c thực hành tập 

trung vào lÙa tu°i trẻ em. Các em được dạy theo cách 

xây dựng và hấp dẫn để nâng cao khä næng điều chỉnh 

hành vi và hành động phù hợp, cải thiện mối quan hệ xã 

hội với người khác và phát triển kỹ năng giải quyết vấn 

đề xã hội. 

ñ¶i ngÛ CASEA cũng sẽ tiến hành nh»ng bài th¿c tÆp 

cho các nhóm nhÕ bao gÒm phụ huynh và các em h†c 

sinh vào thứ Hai trong Học kỳ 2 và 4 cho những học sinh 

ÇÜ®c l®i ích tØ s¿ h‡ tr® thêm và các chiến lược xã hội. 
 

Có m¥t tåi trÜ©ng 

Đi h†c đúng giờ “ViŒc nghÌ h†c không ÇÜ®c chÃp nhÆn” 

Một cách hiŒu quä để nâng cao sự thành công của trẻ ở 

trường là đảm bảo các em đến trÜ©ng đúng giờ Ç‹ kÎp 

chuẩn bị cho ngày h†c sắp tới. ñiŠu thực tế là viŒc Çi 

h†c trễ và không ÇŠu Ç¥n ảnh hưởng trực tiếp đến việc 

học môn Væn và môn Toán của con quí vÎ. TrÜ©ng ti‹u 

h†c St Albans East đã xác định viŒc học sinh đi học ÇŠu 

Ç¥n là lĩnh vực ưu tiên trong năm nay để hỗ trợ viŒc h†c 

và phát triển kÏ næng xã hội cho các em. 
 

Đón học sinh vŠ sau giờ học 

Phụ huynh được nhắc nhở rằng th©i gian Çón con sau 

gi© tan học là từ 3.15-3.30 chiŠu. Nhân viên tr¿c sân 
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chÃm dÙt nhiŒm vø lúc 3.30 chiŠu. ViŒc giám sát së 

không được cung cấp sau gi© Çó. Vui lòng sắp xếp để 

con quí vÎ đi bộ về nhà hoặc Ç‰n đón con vŠ trÜ§c 3:30 

chiều. Nếu viŒc này g¥p khó khăn, quí vÎ có thể sử dụng 

dÎch vø gi» trÈ trÜ§c và sau gi© h†c tuyŒt v©i cûa Camp 

Australia. SÓ phone liên låc 1300 105 343. 
 

Tham quan trường 

Để duy trì môi trường an toàn cho tất cả mọi người, tôi 

muốn nhắc nhở phụ huynh về sự sắp xếp cho tất cả 

khách đến trường. Tất cả khách bao gÒm (phụ huynh, 

thành viên gia đình, nhà thầu, tình nguyện viên, thành 

viên của cộng đồng) được yêu cầu báo cáo cho Văn 

phòng trường và được phép vào trÜ©ng bằng cách đăng 

nhập trên iPad cûa trÜ©ng và được cấp một huy hiệu 

nhận dạng. Trước khi rời trÜ©ng, tất cả khách được yêu 

cầu đăng xuất tại Văn phòng trường và trả lại Huy hiệu 

cho væn phòng. 
 

ĐÆu xe và lái xe quanh trường  

Tin hay không, chúng ta là một trong những ngôi trường 

may mắn có được một lượng đáng kể ch‡ đậu xe chung 

quanh trường. Thật không may, tất cả chúng ta không 

thể có được một ch‡ ÇÆu gÀn c°ng trÜ©ng và một số 

người trong chúng ta sẽ cần phải đi bộ vài chøc mét .. 

giống như khi chúng ta đậu xe trong một bãi đậu xe của 

trung tâm mua sắm. 

Chúng tôi đã có m¶t sÓ khiếu nại của phụ huynh về việc 

đÆu xe và lái xe không an toàn quanh trường và do đó, 

hội đồng thành phÓ đã được liên lạc và h† së gªi giÃy 

phạt cho nh»ng phụ huynh vi phåm luÆt ÇÆu và lái xe 

chung quanh trÜ©ng. Tất cả mọi người hãy có trách 

nhiệm để TẤT CẢ CÁC EM H†C SINH CỦA CHÚNG 

TA Ç‰n trÜ©ng ÇÜ®c an toàn m‡i ngày. 

Xin lưu š rằng tốc độ khu vực xung quanh trường là 

40km mọi lúc. 
 

Gặp gỡ giáo viên 

Ngày Gặp gỡ giáo viên được lên kế hoạch cho thứ Tư 

16 tháng Hai. Thông báo đã được gªi vŠ nhà trong tuần 

này. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho học sinh và phụ 

huynh đến thăm lớp học con em mình, gặp gỡ và trò 

chuyện với các giáo viên trong lớp và các giáo viên 

chuyên ngành. 
 

Bơi lội 

Chương trình Bơi lội sẽ được tổ chức trong tuần lÍ thÙ 8 

của Học kỳ 1, tØ thÙ Hai 16 tháng Ba đến thứ Sáu 20 

tháng Ba. Chương trình bÖi l¶i 5 ngày sẽ được tổ chức 

tại Sunshine Leisure Centre. Bơi lội không chỉ thú vị, mà 

còn cung cấp vô số lợi ích về thể chất và tinh thần. 

Chương trình sẽ tạo cơ hội cho trẻ phát triển các kỹ 

năng an toàn và tự tin cơ bản về nước, khả năng di 

chuyển, kỹ thuật bÖi säi và thích thú môn bơi lội và các 

hoåt Ç¶ng dÜ§i nước. Bơi l¶i cũng giúp tæng cÜ©ng th‹ 

l¿c, làm sæn ch¡c cÖ b¡p và hỗ trợ sự thæng bằng và phối 

hợp cûa cÖ th‹. Các em sẽ được tham gia nhiều hoạt 

động dưới nước trong hồ bơi nước nóng trong nhà tại 

Trung tâm. 

Chi phí của chương trình là $65, bao gồm vé vào hồ bơi, 

bài học 45 phút và di chuyển b¢ng xe bus đến hồ bơi và 

vŠ låi trÜ©ng. Tất cả các bài th¿c tÆp bÖi sẽ được thực 

hiện tại một địa điểm an toàn và phù hợp bởi các huÃn 

luyŒn viên dạy bơi có b¢ng cÃp của Austswim. 
 

Nón cûa trÜ©ng  

Nón của trường phải được tÃt cä h†c sinh đ¶i trong Học 

kỳ 1 và có thể mua từ văn phòng trường. Giá là $10 cho 

nón lÜ«i trai có che gáy và $12 đô la cho nón r¶ng vành. 
  

Bảo hiểm tai nạn và xe cứu thương 

Phụ huynh được nhắc nhở rằng Bộ không cung cấp bảo 

hiểm tai nạn cá nhân hoặc bảo hiểm xe cứu thương cho 

học sinh. Phụ huynh và người giám hộ của học sinh, 

không có bảo hiểm tai nạn / bảo hiểm xe cÙu thÜÖng cho 

con em mình, chịu trách nhiệm thanh toán chi phí điều trị 

y tế cho các học sinh bị thương, bao gồm chi phí nhân 

viên cÙu thÜÖng Ç‰n / vận chuyển xe cứu thương và bất 

kỳ chi phí vận chuyển nào khác. 

Phụ huynh và người giám hộ có thể mua Bảo hiểm Tai 

nạn riêng cho gia Çình. Xin hỏi tại văn phòng nếu quí vÎ 

muốn tư vấn về viŒc này. 
 

Hội đồng trường 

Đây là thời gian trong năm mà tôi kêu gọi phụ huynh 

xem xét việc đề cử vào Hội đồng trường. Đó là một 

cách tuyệt vời để đóng góp cho trường. Hội đồng 

trường họp hai lần m¶t h†c kỳ và  th©i gian h†p khoäng 

m¶t ti‰ng. Các tiểu ban họp hai lần m¶t h†c kỳ và th©i 

gian h†p khoäng nºa ti‰ng. Tôi rÃt mong quí vÎ xem xét 

đề cử vào Hội đồng trường và rất vui được gặp bất cứ 

ai để thảo luận thêm về những gì liên quan Ç‰n viŒc này. 

Trường tiểu học St Albans East đang kêu gọi đề cử vào 

Hội đồng trường năm 2020. Chúng tôi có 4 gh‰ trÓng 

dành cho phø huynh. 

Vui lòng Ç‰n lÃy mẫu thÜ đề cử từ văn phòng nếu quí vÎ 

quan tâm. ThÜ Çề cử phải được nhận trÜ§c 4 giờ chiều 

thứ Sáu 14 tháng Hai. 

 

Paul Busuttil  

HiŒu TrÜªng 
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H¶i Ch® T‰t C¶ng ñÒng Sandown Racecourse 

mùng 1 & 2 tháng Hai 2020 

Thứ bảy tuần trước, một số h†c sinh cûa trÜ©ng Ti‹u 

h†c St Albans East: Justin Luu, Anna Luu, Trung Tran, 

Stephanie Diep, Ruby Tran-Nguyen, Wendy Quach, và 

hai cựu h†c sinh của trÜ©ng: Lina Hoang và Tien Hoang 

đã đến Sandown Racecourse để tham gia trình diÍn v§i 

những con rối khổng lồ và 100 trứng. ñó là câu chuyện 

truyền thuyết độc đáo của Việt Nam. Vua RÒng Låc 

Long Quân và Tiên Håc Âu CÖ lÃy nhau và sinh ra m¶t 

b†c trứng khổng lồ. 100 đứa trẻ Çã nở ra từ những quả 

trứng này. Những đứa trẻ này là tổ tiên của người Việt. 

Trong thời hiện đại, nhiều người Việt sống rải rác khắp 

thế giới nhưng Çã sống như anh chÎ em, bảo vệ đất 

nước và chủng tộc độc nhất của họ. Không có sức 

mạnh có thể phá hủy liên kết mạnh mẽ của họ. 

Ngày Quan Tr†ng 

Ngày S¿ KiŒn L§p 

07/02   Th‹ thao liên trÜ©ng - tåi trÜ©ng L§p 6 

12/02 Th‹ thao liên trÜ©ng - trÜ©ng khác L§p 6 

19/02 G¥p g« giáo viên 4-6 gi© chiŠu Toàn trÜ©ng 

21/02 Th‹ thao liên trÜ©ng - tåi trÜ©ng L§p 6 

28/02 Th‹ thao liên trÜ©ng - tåi trÜ©ng L§p 6 

06/03 Th‹ thao liên trÜ©ng - trÜ©ng khác L§p 6 

09/03 LÍ Lao Ç¶ng - ÇÜ®c nghÌ Toàn trÜ©ng 

13/03 Th‹ thao liên trÜ©ng - trÜ©ng khác L§p 6 

20/3 Th‹ thao liên trÜ©ng - tåi trÜ©ng L§p 6 

16-20/03 ChÜÖng trình BÖi l¶i Toàn trÜ©ng 

25/03 Chøp hình toàn trÜ©ng Toàn trÜ©ng 

23/03 Ngày cuÓi H†c kÿ 1 Toàn trÜ©ng 


