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Message from the Principal 
Dear Parents and Caregivers, 
  
We are approaching the halfway mark in Term 3; time is 
definitely moving quickly.  Firstly, I wish to congratulate our 
grade prep students who last week celebrated their first 
100 days of school. Students, staff and parents participated 
in a range of activities, including a shared celebration lunch.  
Also, on Friday 2 August we invited Anne-Maree Kliman 
(past Principal) to acknowledge and celebrate ten years at 
SAEPS.  Thank you to all our guests, students and staff in 
honouring Anne-Maree and we wish her all the very best in 
her future endeavours. 
 
Parent Opinion Survey   
Each year, St Albans East PS conducts an opinion survey 
amongst a sample of parents. This year, approximately 30 
per cent of parents have been randomly selected and 
invited to participate.  Parents’ feedback will be used to 
inform and direct our future school planning and 
improvement. 
 
I ask parents who have received an email or note to please 
take the time to complete the survey as your opinions are 
important to us and will contribute to the future 
management and organisation of our school. 
 
The survey will be conducted online and should take 10-15 
minutes to complete.  
The survey will be closed on Sunday 11 August. 
The survey is available in English and 10 other languages 
including Arabic, Vietnamese, Mandarin, Chin (Hakha), 
Hindi, Japanese, Greek, Turkish, Somali and Punjabi. 
Please be assured that your responses are completely 
confidential.  
 
Lateness and Absences  
We have noticed an increasing number of students arriving 
late (after 9:10am) to school on a daily basis. Our school 
day begins at 9:00am, where the teacher and students 
launch into their learning after the roll has been marked. If 
a student is absent or late daily, vital learning and 
instruction is missed. Please ensure that students arrive in a 
timely manner to ensure they are maximising their time 
and learning at school. If you require support or any 
additional information, please contact the school on 9366 
2071.  
It is very important that if your child is absent, you notify 
the school at your earliest convenience. Your child/s 
attendance data is accessible via the COMPASS App for you 

to monitor and inform the school of any absences. 
 
Book Week Celebration 17 – 23 August 
Each year, schools and public 
libraries across Australia 
spend a week celebrating 
books and Australian authors 
and illustrators. Classroom 
teachers, teacher librarians 
and public librarians create 
displays, develop activities, 
offer competitions and tell 
stories relating to a theme to 
highlight the importance of reading 
 
Students, staff and parents will have the opportunity to get 
involved in a range of school activities focussed on Reading 
is my Superpower.  
 
Prep Enrolments for 2020  
Prep enrolments for 2020 have already commenced. If you 
have a child who will be coming to our school for the first 
time in 2020, please complete an enrolment form, 
(available from the office) at your earliest convenience. 
  
School Council Meeting 
Our next School Council meeting is on Tuesday 13 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 

Important Dates 

Date Event Grade 
9 August Athletics Carnival Grade 3-6 

13 August AFL Western Bulldog Program Grade 3-4 

20 August AFL Western Bulldog Program Grade 3-4 

23 August District Athletics Selected 
students 

27 August AFL Western Bulldog Program Grade 3-4 

28 August C.E.R.E.S Incursion Grade 3-4 

3 September Divisional Athletics Seleceted  
students 

2-6 September eSmart Week Whole school 
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Musica Viva 
On Monday the 5 August the band Dr Stovepipe came 

to SAEPS to perform music for the grades 3 -6s. They 

bought their instruments with them. Their instruments 

were the fiddle (violin), double bass, guitar, electric 

guitar and harmonica. Three musicians performed for 

us and they were Dr Jill who played the fiddle, Dr Ed 

who played the double bass and harmonica and Dr Jim 

who played the guitar. The three musicians were a 

‘String Band’ which had no drummer. The 

percussion/beat was played by the double bass. 

The band told us about the history of their instruments 

and what musical family they belonged to. They 

performed original songs and covers and used different 

musical genres and styles. They also showed us how 

songs and musical styles have changed over time, such as 

the invention of the record and the invention of the electric 

guitar. 

The performance was outstanding, interesting and enjoyable. 

By Anson Duong Le and room 24 
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Is your child starting Prep next year? 

Enrol now for & join 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 2020 settle into the school environment and assist them in preparing for school. 

 

Details:                 

Where -  St Albans East Primary School -Library    

When - Fridays (beginning May 24th 2019)  

Time - 9:00am – 11:00am 
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ThÜ HiŒu TrÜªng 

Thưa Phụ Huynh / người Giám Hộ,  
 

Chúng tôi đang tiến gần đến gi»a Học kỳ 3; thời gian chắc 

chắn đang trôi qua nhanh chóng. TrÜ§c tiên, tôi muốn chúc 

mừng các học sinh lớp V« Lòng tuần trước đã kỷ niệm 100 

ngày đầu tiên đến trường. Học sinh, nhân viên và phụ 

huynh đã tham gia vào một loạt các hoạt động, bao gồm 

cùng chia sẻ một bữa ăn trưa. Ngoài ra, vào thứ Sáu mùng 

2 tháng Tám, chúng tôi đã mời cô Anne-Maree Kliman 

(c¿u hiệu trưởng cûa trÜ©ng) Ç‰n d¿ bu°i h†p toàn trÜ©ng 

Ç‹ ghi nhÆn và cäm tå s¿ Çóng góp cûa cô trong mười năm 

làm viŒc tại trÜ©ng SAEPS. Cảm ơn tất cả các khách m©i, 

h†c sinh và nhân viên của trÜ©ng trong việc tôn vinh Anne-

Maree và chúng tôi chúc cô mọi điều tốt đẹp nhất trong nỗ 

lực tương lai của cô. 
 

Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh 

Mỗi năm, St Albans East PS thực hiện một cuộc khảo sát š 

kiến v§i một sÓ phụ huynh. Năm nay, khoảng 30% phụ 

huynh đã được chọn ngẫu nhiên và được mời tham gia. 

Phản hồi của phụ huynh sẽ được sử dụng để thông tin và 

lÆp kế hoạch cÛng nhÜ cải tiến trường cûa chúng ta trong 

tương lai. 
 

Tôi yêu cầu nh»ng phụ huynh đã nhận được email hoặc thÜ 

vui lòng dành thời gian để hoàn thành cu¶c khảo sát vì š 

kiến của quí rất quan trọng đối với chúng tôi và sẽ đóng 

góp cho việc ÇiŠu hành và tổ chức trong tương lai của 

trường. 
 

 Cuộc khảo sát sẽ được thực hiện trực tuyến và sẽ mất từ 

10 đến 15 phút để hoàn thành. 

 Cuộc khảo sát sẽ được b¡t ÇÀu từ Chủ nhật ngày 11 

tháng 8. 

 Cuộc khảo sát có sẵn bằng tiếng Anh và 10 ngôn ngữ 

khác bao gồm Ả Rập, Việt, Quan Thoại, Hakha, Hindi, 

Nhật, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Somali và Ba Tư. 
 

Hãy yên tâm rằng câu trả lời của quí vÎ hoàn toàn bäo mÆt. 
 

ñi H†c TrÍ Và V¡ng M¥t 

Chúng tôi nhận thấy ngày càng nhiều học sinh đến trÜ©ng 

trÍ (sau 9:10 sáng) hàng ngày. Ngày học của trÜ©ng bắt đầu 

lúc 9:00 sáng, lúc giáo viên và học sinh bắt đầu viŒc học 

tập sau khi Çã điểm danh. Nếu một học sinh vắng mặt hoặc 

trễ hàng ngày, việc học và giäng dåy quan trọng së bị bỏ 

lỡ. Vui lòng đảm bảo rằng h†c sinh đến trÜ©ng Çúng gi©  

để các em tÆn døng tối đa thời gian và việc học ở trường. 

Nếu quí vÎ cần hỗ trợ hoặc muÓn bi‰t thêm bất kỳ thông tin 

nào, xin vui lòng liên låc với trường qua số 9366 2071. 

Điều rất quan trọng là nếu con quí vÎ vắng mặt, quí vÎ cÀn 

báo cho nhà trường khi thuận tiện và sớm nhất. Quí vÎ có 

thể vào Ùng dụng COMPASS Ç‹ truy cập dữ liệu đi học 

của con quí vÎ cÛng nhÜ theo dõi và thông báo cho nhà 

trường về bất kỳ sự vắng mặt nào cûa con. 
5 

Chào MØng Tuần lễ ñ†c Sách 17 - 23 tháng Tám  

Hàng năm, các trường học và thư viện công cộng trên khắp 

nước Úc dành một tuần để tôn vinh sách và các tác giả 

cÛng nhÜ họa sĩ minh họa 

người Úc. Giáo viên lớp học, 

quän thủ thư viŒn trÜ©ng h†c 

và quän thủ thư viŒn công 

cộng t° chÙc nh»ng cu¶c tri‹n 

lãm, các hoạt động, đưa ra các 

cuộc thi và kể chuyện liên 

quan đến một chủ đề để làm 

nổi bật tầm quan trọng của việc đọc. 
 

Học sinh, nhân viên và phụ huynh cûa trÜ©ng sẽ có cơ hội 

tham gia vào một loạt các hoạt động tập trung vào chû ÇŠ 

Đọc là Siêu Năng Lực của tôi. 
 

Ghi danh l§p v« lòng 2020 

Nhà trÜ©ng Çã b¡t ÇÀu nhÆn ÇÖn ghi danh cho næm 2020. 

Nếu quí vÎ có con së Çi h†c l§p V« Lòng tåi trÜ©ng cûa 

chúng tôi trong næm 2020, vui lòng Ç‰n væn phòng nhà 

trÜ©ng Ç‹ lÃy ÇÖn ghi danh sớm khi thuÆn tiŒn. 
 

H†p H¶i ñÒng TrÜ©ng 

Cu¶c h†p t§i cûa H¶i ñÒng TrÜ©ng vào ngày ThÙ Ba 13 

Tháng Tám, lúc 7 gi© tÓi trong phòng Nhân Viên. 

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

tham d¿ cu¶c h†p v§i tÜ cách kháck m©i. Vui lòng liên låc 



 

 

        Tin ThÜ sÓ 12- 09/08/2019 

v§i Paul Busuttil n‰u quí vÎ muÓn tham d¿ cu¶c h†p ho¥c 

muÓn h‡ tr® H¶i ñÒng TrÜ©ng. 
 

Paul Busuttil  -  HiŒu TrÜªng 
 

Musica Viva  

Vào thứ Hai ngày 5 tháng Tám, ban 

nhạc Dr Stovepipe đã đến SAEPS để 

biểu diễn âm nhạc cho các Lớp 3 -6. 

Họ đã mang nhạc cụ của họ Ç‰n. 

Nhạc cụ của họ là Çàn Fiddle 

(violin), bass Çôi, guitar thùng, guitar 

điện và kèn harmonica. Ba nhạc sĩ đã 

trình diễn cho chúng tôi xem là Dr 

Jill người chơi đàn, Dr Ed người 

chơi bass Çôi và kèn hormonica và 

Dr Jim người chơi Çàn guitar.  

Ba nhạc sĩ là một ban nhạc chÌ chÖi Çàn giây không có tay 

trống. Bộ gõ/nhÎp 

được chơi bởi bass 

đôi.   

Ban nhạc nói với 

chúng tôi về lịch sử 

các nhạc cụ của họ và 

chúng thuộc về nhóm 

âm nhạc nào. Họ đã 

trình diễn các bài hát 

nguyên thu› và sử dụng các thể loại và phong cách âm 

nhạc khác nhau. Họ cũng cho chúng tôi thấy các bài hát và 

phong cách âm nhạc đã thay đổi theo thời gian như phát 

minh ra kÏ thuÆt thu âm và phát minh ra guitar điện. 

Buổi biểu diễn thật nổi bật, tuyŒt v©i và thú vị.  

TÜ©ng trình bªi Anson Dương Lê và phòng 24 

 

K› NiŒm 100 Ngày ñi H†c Cûa L§p V« Lòng 

 

Vào ngày 26 tháng 7, các học sinh lớp Prep đã ăn mừng 

thành tích 100 ngày Çi h†c của các em. Chúng tôi Çã tổ 

chức một ngày theo phong cách với vô số hoạt động liên 

quan đến số 100. Các em Çã khoe nh»ng b¶ trang phục Çã 

ch†n cho ngày hôm Ãy, nhưng niềm vui không dừng lại ở 

đó. Có cä nh»ng hoåt Ç¶ng khác nhÜ vẽ ngón tay, xây tháp, 

làm vòng cổ và nhiều thÙ nữa. Để kết thúc lễ kỷ niệm, tất 

cả chúng tôi đều có dÎp thưởng thức một số món ăn ngon. 

Đó là một ngày tuyệt vời đã được chia sẻ với giáo viên, 

học sinh và phụ huynh. Xin chúc mừng một lần nữa các em 

l§p V« lòng về một thành tựu tuyệt vời! 

 

Con Cûa Quí VÎ Có B¡t ñÀu H†c 

L§p V« Lòng Næm T§i? 

Ghi danh bây gi© cho næm 2020 & tham gia chÜÖng 

trình ChuÄn BÎ L§p V« Lòng 

Nh»ng BÜ§c ñÀu Tiên là ChÜÖng Trình ChuÄn BÎ L§p V« 

Lòng ÇÜ®c thi‰t lÆp Ç‹ h‡ tr® các em h†c sinh ghi danh tåi 

trÜ©ng St Albans East cho næm 2020 làm quen và °n ÇÎnh 

v§i sinh hoåt trÜ©ng h†c Ç‹ giúp các em chuÄn bÎ s¤n sàng 

cho viŒc Çi h†c. 

Chi ti‰t: 

ñÎa Çi‹m:  ThÜ ViŒn St Albans East PS 

Th©i gian :  ThÙ Sáu b¡t ÇÀu 24-5-19 

Gi©:  9 - 11 gi© sáng                                                

Ngày Quan Tr†ng 

Ngày S¿ kiŒn L§p 

9 Tháng 8 LÍ H¶i ñiŠn Kinh L§p 3/4 

13 Tháng 8 C/Trình AFL Western Bulldog L§p 3/4 

20 Tháng 8 C/Trình AFL Western Bulldog L§p 3/4 

23 Tháng 8 ñiŠn kinh trong vùng Tuy‹n h†c sinh 

27 Tháng 8 C/Trình AFL Western Bulldog L§p 3/4 

3 Tháng 9 ñiŠn kinh tØng phÀn Tuy‹n h†c sinh 

2-6 Tháng 9 TuÀn lÍ eSmart Toàn trÜ©ng 


