Message from the Principal
We have made it to another end of term. Once again
we have had a busy term and I would like to thank
all the staff, students and parents for their support
and hard work.
WORKS AROUND OUR SCHOOL
Construction works of our new toilet block will
commence in Term 4 next to Building 1. This will
have minimal disruption to students whilst
construction begins. The existing toilet block will
remain for students to use until the new block is
opened on the first day back in 2019, then later
demolished. I have no doubt this will be a welcome
upgrade to our wonderful school.
WORKING BEE
We have started planting more trees and grasses
around our school to improve our gardens. We will
also be hosting a working bee in Term four to help
mulch the garden beds. Date to be announced.

style of jazz, blues, boogie woogie, big band and r ‘n’
b.
The concert was full of catchy, high energy songs,
and the band also got the audience involved.
Student volunteers joined the band on stage to lead
dances, and try their hand at ‘scatting’, or
improvised singing.
As well as very entertaining, the show was also
highly educational. Students learned about the
range of instruments on stage; trumpet, saxophone,
trombone, keyboard and drum kit. They learned
about different musical styles such as jazz, rumba,
pop and funk, and they learned about the history of
popular music, and how modern music like hip hop
is influenced by older musical styles such as jazz. All
of this will be great knowledge for students to have
when they begin their unit on music in Performing
Arts next term.
Overall the performance was hugely entertaining
and a lot of fun.

MUSICA VIVA – Adam Hall and the Velvet
Players
On Friday 14 September, students in grades three
to six attended a live music concert in the hall,
courtesy of an incursion from music education
organisation Musica Viva. The concert was
performed by a fantastically entertaining band
called Adam Hall and the Velvet Players, who
treated the audience to a set of upbeat songs in the

2018 SWIMMING PROGRAM
Reminder to parents that notices and payments for
the SAEPS Whole School Swimming program are
now due. The program will be held early next term
at the Paul Sadler Swimland pool at Caroline
Chisholm Catholic College in Braybrook. The
swimming program will provide the opportunity
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for children to develop basic water confidence and
safety skills, mobility, stroke technique and
enjoyment of swimming and water activities. 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 $90, which covers entry to
the pool, ten 45 minute lessons and bus transport
to and from the pool. All lessons will be conducted
by qualified Austswim swimming instructors.
PARENT PORTAL - 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 by
visiting the office and
collecting their unique
family username and
password.
Throughout Term 4, parents will be able to access
up-to-date meaningful information about 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
an explanation for absence or lateness
 Communicate with your child’s teachers,
and update your family details
 Download and view your child’s semester
reports.

2019 ENROLMENTS
Do you have a child who will turn 5 by April 30 next
year? If so, the child is eligible to start school and
now is the time to enroll. Please contact the school
on 9366 2071 so that an enrolment package can be
sent home and to make an appointment to meet with
me to discuss your child’s start to school life.
Children enrolled to start prep in 2019 are
encouraged to attend the First Steps program that
runs on a Friday morning from 9:00 to 11:00am.
This program is part of our school’s Orientation
Program that assists the children to transition into
school.
THANK YOU
Thank you to all students, staff and parent for all
their work throughout the term. I wish you a safe
and restful 2-week holiday period, ready for Term 4.
Students return to school on MONDAY 8 October
for the start of Term 4.
Paul Busuttil
Principal
Important Dates
Date

Event

Grade

21 September

Last Day Term 3

1:30pm finish

8 Oct to 19 Oct

Prep- grade 2 Swimming

Prep – Grade 2

22 Oct & 2 Nov

Grade 3- 6 Swimming

Grade 3- 6

Every Monday

Footsteps

Whole School

Pre Prep Program

2019 Preps

Every Friday

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

Daniel Wallsgrove Pathway Support
Worker
0411 621 550 – dwallsgrove@imc.com.au
Skills first reconnect grant program
available – Reconnect give high need
learner’s access to the wrap around
supports they need to be able to re-engage
and succeed in vocational education and
training.
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Families and friends are invited to St Albans East’s upcoming STEAM night, a celebration of Arts and
Technology.
STEAM stands for Science, Technology, Engineering, Arts and Maths. Schools around the world are recognising
STEAM as being important subjects for children to learn, as they teach valuable skills and encourage problem
solving and creative thinking.
At our school STEAM learning takes place in our specialist STEM, Visual Arts and Performing Arts programs.
Our STEAM night will be a showcase of the work that students have done in these areas this year.
The St Albans East STEAM evening will be held on Wednesday the 24th of October from 5:30pm to 7pm. Watch
this space for more info!
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Pupil of the Week 2018
Year
5/6
5/6
5/6
5/6
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

1/2

Room
20 –
Mrs Moodley
21 –
Mr Lin
23 –
Ms Briony Gorst
24 –
Mr Zaitzev
1–
Ms Linsell
2–
Miss Bertolini
4–
Ms Meehan
7–

Miss Dimitrijevic

8–
Ms Petrucelli

9–
Ms Di Natale
11 –

Ms Stefanidis
13 –
Mr Coleman
14 –
Mrs Gatto
15 –
Mrs Gooderham
16 –
Mr Wood

Term 3 – Week 10: 21-09-2018

School Values
Learning &
Responsibility
All
Learning &
Cooperation
All
Responsibility
and Learning
Learning &
Responsibility
Learning
Learning &
Responsibility
All
Learning
All
Learning
All
Learning &
Responsibility
Learning &
Responsibility
Learning &
Responsibility

Comment
For trying her best at attempting
challenging tasks during Maths.
For always having a go at answering
questions during learning time.
For always sharing his thoughts and
opinions in class discussions. Well done!
For trying his best and encouraging
others to do their best when learning.
For her constant effort in all areas. Well
done!
For not allowing herself to be distracted
For working hard on his information
report in inquiry
For working hard to learn new
multiplication strategies.
For keeping focus and quiet during
independent reading for a longer period
of time.
For constantly working her hardest to
meet her writing goals.
For writing interesting information
texts in Writing and Inquiry.
For setting well into his new school!

Student's Name
Lucinda Hoang
Alex Gibson
Nikhil Mamotra
Emmanuel Soma
Emily Puppala
Natasha Talicuran
Johnny DelgadilloKolio
Amy Pham
Randy Lim Ka Lan
Malaz Idris
Anh Au
Julius Namikasa

Trying her best throughout Term 3!

Nongi Afiati

For being a great role model and
helping others to learn.
For asking lots of questions to improve
his learning.
Hy volunteered her time to help proof
read and edit her classmates writing

Lena Nguyen

Ranfateh worked with other students to
achieve some great results. Well Done
helping your classmates
For working so hard to publish excellent
information books!

Arvin Singh
Hy Lieu
Ranfateh Sidhu

17 –
Mrs Salier
18 –
Miss McCallum
19 –
Mr French

Learning &
Responsibility
Learning

For learning to read all of the golden
words.
For using sounds to help him write
about a super cool tiger.

Prep

22 –
Mrs Tran

Learning

For having fun and learning lots about
animals at the farm. Well done!

Sahib Singh

P.E.

Mr Sherwill

All

For working hard to improve her ball
handling skills.

Tyla Nguyen (rm 2)

STEM

Mr
Van-Taarling

All

Visual Art

Mrs Armocida

All

Performing
Art

Mr
Max Barker

All

Auslan

Sonia

Learning &
Responsibility

Prep
Prep
Prep

Learning

Room 17
Danny Truong
Ethan Singh

Excellent work using Circuit Scribe.

Netina Fiame (rm 15)

For her wonderful attitude towards
Visual Arts.
Always showing enthusiasm and
interest in learning.
For joining in class activities and
keeping on task. Well done!

Theresa Yang (rm 17)
Jason Okello (rm 13)
Mahlet Yigletu
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ThÜ HiŒu TrÜªng
ThÜa Phụ Huynh, người Giám Hộ,
Låi thêm m¶t h†c kÿ k‰t thúc. Một lần nữa chúng ta đã
hoàn tÃt một h†c kÿ bận rộn và tôi muốn cảm ơn tất cả
các nhân viên, học sinh và phụ huynh đã hỗ trợ và tÆn
tâm trong công việc.
Nh»ng viŒc quanh trÜ©ng

Công trình xây dựng nhà vệ sinh mới của trÜ©ng sẽ
bắt đầu vào Học kỳ 4 bên cạnh Tòa nhà 1. Điều này sẽ
gây gián đoạn tối thiểu cho h†c sinh trong khi việc xây
dựng bắt đầu. Dãy nhà vệ sinh hiện tại sẽ vẫn còn cho
h†c sinh sử dụng cho đến khi dãy nhà vŒ sinh mới
được hoàn tÃt và ÇÜ®c sº døng vào ngày đầu tiên năm
2019, sau đó dãy nhà cÛ së bị phá hủy. Tôi Çoan quy‰t
m†i ngÜ©i së rÃt hoan h› v§i s¿ nâng cÃp này tåi ngôi
trÜ©ng tuyŒt v©i cûa chúng ta.
LàM VIỆC tÆp th‹ thiŒn nguyŒn cho trÜ©ng

Chúng tôi đã bắt đầu trồng nhiều cây và cỏ xung
quanh trường để cải thiện khu vườn của trÜ©ng.
Chúng tôi cũng sẽ tổ chức một bu°i làm việc tÆp th‹
thiŒn nguyŒn trong Học kỳ 4 để giúp phủ ÇÃt trên
nh»ng mänh vÜ©n. Ngày gi© së ÇÜ®c thông báo sau.

ban nhạc tuyệt vời mang tên Adam Hall and the
Velvet Players, h† Çã cho khán giả thÜªng thÙc nh»ng
bài nhåc trong th‹ ÇiŒu jazz, blues, boogie woogie, big
band và r’n’ b.
Buổi hòa nhạc đầy những bài hát năng động, hấp dẫn,
và ban nhạc cũng thu hút nhiŠu khán giả. M¶t sÓ h†c
sinh đã tình nguyŒn lên sâu khÃu tham gia v§i ban
nhạc để hÜ§ng dÅn các điệu múa, dùng tay cÛng nhÜ
gi†ng phát tØ c° Ç‹ sáng tåo nh»ng thanh âm nhåc.
Ngoài viŒc rất thú vị, bu°i hoà nhåc còn mang tính
cách giáo dục rÃt cao. Học sinh đã ÇÜ®c học về m¶t sÓ
nhåc cø trên sân khấu nhÜ; trumpet, saxophone,
trombone, keyboard và trống. Các em cÛng đã học về
các loåi nhạc khác nhau như jazz, rumba, pop và funk,
cÛng nhÜ vŠ lịch sử âm nhạc dân gian và nhạc hip hop
hiện đại bị ảnh hưởng bởi các phong cách âm nhạc cũ
như nhạc jazz. Tất cả điều này sẽ là kiến thức tuyệt
vời cho h†c sinh khi các em bắt đầu h†c về âm nhạc
trong môn NghŒ thuÆt Bi‹u diÍn trong học kỳ tới.
Nhìn chung, bu°i hòa nhåc rÃt vui và thú vị.

CHƯƠNG TRìNH bÖi l¶i 2018
MUSICA VIVA - Adam Hall và những người trong

ban nhåc Velvet
Vào thứ Sáu ngày 14 tháng 9, các học sinh từ lớp 3
đến lớp 6 đã tham dự một buổi hòa nhạc sÓng tại hội
trường, v§i s¿ cho phép cûa tổ chức giáo dục âm nhạc
Musica Viva. Buổi hòa nhạc được thực hiện bởi một

Xin nh¡c nhª phø huynh giÃy cho phép và lŒ phí cho
chương trình BÖi L¶i toàn trÜ©ng cûa trÜ©ng SAEPS
Çã h‰t hån. Chương trình sẽ được tổ chức vào đầu
học kỳ tới tại hồ bơi Paul Sadler Swimland tại TrÜ©ng
Trung H†c Công Giáo Caroline Chisholm vùng
Braybrook. Chương trình bơi lội sẽ tạo cơ hội cho trẻ
phát triển các kỹ năng tự tin và an toàn cæn bản dÜ§i
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nước, chuyển Ç¶ng, kỹ thuật säi tay và s¿ thích thú v§i
môn bơi lội và các hoạt động dÜ§i nước. Các em sẽ
tham gia một sÓ các hoạt động dưới nước khác nhau
trong hồ bơi nước nóng tại Trung tâm. Chi phí của
chương trình là $90, bao gồm vé vào hồ bơi, 10 lÀn
h†c bÖi, m‡i lÀn 45 phút và chi phí xe bus Çi và vŠ. Tất
cả các lÀn học bÖi sẽ được thực hiện bởi những người
huÃn luyŒn viên bơi lội có b¢ng cÃp
của Austswim.
C°ng Thông Tin Dành Cho Phø
Huynh

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 b¢ng
cách Ç‰n væn phòng trÜ©ng Ç‹ lÃy tên cÛng nhÜ mÆt
khÄu Çæng nhÆp.
Trong suÓt h†c kÿ 4, phụ huynh së có th‹ 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:
 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 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.

khuy‰n khích tham gia chÜÖng trình First Step ÇÜ®c t°
chÙc m‡i thÙ Sáu tØ 9.00 Ç‰n 11.00 sáng.
ChÜÖng trình này là m¶t phÀn trong chÜÖng trình
chuy‹n ti‰p l§p V« Lòng Ç‹ giúp cho các em b¡t ÇÀu
cu¶c Ç©i h†c sinh.
Cám Ön

Cám Ön tÃt cä h†c sinh, nhân viên và phø huynh cho tÃt
cä nh»ng viŒc mà quí vÎ Çã làm cho trÜ©ng suÓt h†c kÿ.
Tôi xin chúc m†i ngÜ©i có hai tuÀn nghÌ thÆt thänh thÖi
và an toàn, s¤n sàng cho H†c kÿ 4.

H†c sinh trª låi h†c vào ThÙ hai mùng 8
tháng MÜ©i b¡t ÇÀu cho H†c kÿ 4.
Paul Busuttil - HiŒu TrÜªng

Ngày Quan Tr†ng
Ngày

S¿ KiŒn

L§p

21/9

Ngày cuÓi h†c kÿ 3

ChÃm dÙt
1.30 chiŠu

8/10 - 19/10
22/10 - 2/11
M‡i ThÙ Hai
M‡i ThÙ Sáu

V« lòng-L§p 2 BÖi l¶i

V« lòng-L§p 2

L§p 3 - L§p 6 BÖi L¶i

L§p 3 - L§p 6

Footsteps

Toàn h†csinh

Chuy‹n ti‰p V« Lòng

V« Lòng2019

sTEAM
Stem + Arts = sTEAM
Gia Çình và thân h»u ÇÜ®c m©i Ç‰n trÜ©ng St Albans
East tham d¿ tÓi STEAM s¡p t§i, Ç‹ chúc tøng môn
NghŒ thuÆt và Công nghŒ.

Ghi Danh L§p MÅu Giáo 2019

Quí vÎ có con së ÇÜ®c 5 tu°i tính Ç‰n ngày 30 tháng TÜ
næm t§i không? N‰u có Çây là lúc Ç‹ quí vÎ Ç‹ ghi danh
cho con. Vui lòng liên låc v§i trÜ©ng qua sÓ 9366 2071
Ç‹ chúng tôi gªi ÇÖn ghi danh cho quí vÎ và làm cu¶c
hËn g¥p tôi Ç‹ bàn thäo vŠ viŒc b¡t ÇÀu Çi h†c cûa con
quí vÎ. Các em ghi danh cho l§p V« Lòng næm t§i ÇÜ®c

STEAM là viết tắt của Khoa học, Công nghệ, Kỹ
thuật, Nghệ thuật và Toán học. Các trường học trên
toàn thế giới công nhận STEAM là những môn học
quan trọng cho trẻ em học hÕi, vì chúng dạy các kỹ
năng quí giá và khuyến khích giải quyết vấn đề và tư
duy sáng tåo.
Tại trường học của chúng tôi Học tập STEAM diễn ra
trong các chương trình chuyên ngành STEM, Nghệ
thuật Thị giác và Nghệ thuật Biểu diễn. TÓi STEAM
của chúng tôi sẽ là dÎp Ç‹ giới thiệu về công việc mà
học sinh đã làm trong các lĩnh vực này trong năm nay.
Buổi tối STEAM tåi St Albans East sẽ được tổ chức
vào thứ Tư ngày 24 tháng 10 từ 5:30 chiều đến 7 giờ
tối. Xin Çón xem nh»ng thông tin chi ti‰t së ÇÜ®c thông
báo.
Tin ThÜ sÓ 14 - 21/09/2018

