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Message from the Principal 
 
 

Dear Parents & Guardians 
 
We are approaching the half way point of Term 2 and teachers are 
busy writing student reports that will be distributed later in the term. 
We will be hosting ‘Reporting to Parents Day’ on Tuesday 25 June.  
Students will be required to attend Student Led Conferences with 
their parents. Students will have the opportunity to engage in 
discussions that is reflective on their current learning goals and 
learning needs moving into semester two. Please place this in your 
diary as we encourage all families to attend to discuss their 
child/children’s progress.  
 
Celebrating Education Week  
This year our focus for Education Week will be ‘Celebrating 
Careers’. On Wednesday 22 May we will be having a dress up day 
– What is your favourite career? Students are invited to dress up in 
their favourite career or job. A writing competition will be held 
across each year level. More information to come. 
 
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 Friday 7 September 2019. 

Woolworths Earn & Learn is back for 2019 
1st May until 25th June    

We have registered our school and the program kicks off on 1st 
May until 25th June.  Every time you shop at Woolworths you 
collect the stickers and a sheet to put them on.  When you have a 
complete sheet bring them into the school office.  

If you don't want to put the stickers onto the sheets, don't worry, 
we'll do that for you!  There will be a collection box in the school 
office for stickers and/or sheets. 

 

Paul Busuttil 
Principal 
 
 

Update From Your School Council 
Hello everyone, a lot has been happening around the school this 
term and I would like to tell you about some of the wonderful 
activities coming up and the latest news from your School Council. 
You will have seen for yourselves that the new student toilet block 
is now in use and there are only a few minor things to complete 
before the project is finished. There will be an official opening of 
the new toilet block – keep an eye out for the date. 
  
I thought you may be interested in the history of the new toilet 
block – the project was the result of a student campaign. At the 
School Council meeting held on Tuesday 15th May 2018 we 
watched the Junior School Council’s video presentation about the 
need for new student toilets, extra seating in the school grounds 
and a request for soccer goals.  The student’s did an excellent job 
and the School Council approved all of these projects to go ahead. 
The soccer goals and extra seating were installed last year. 
Building a new toilet block and demolishing the old toilet block was 
a much bigger project – however I’m sure the students all agree 
that the new toilets are fantastic!  
 
New fencing has been installed in parts of the school grounds. 
Synthetic turf has been laid around the portable classrooms, and 
the garden beds have had a tidy up. The school is slowly 
undergoing a rejuvenation and upgrade of facilities. 
 
Staff and students are in the middle of the 2019 NAPLAN tests. 
This year, students in Year 3 & 5 will each use a computer to do 
the NAPLAN tests. The NAPLAN Online tests for reading, writing 
and maths are being carried out 14th – 24th May. The school will 
also be buzzing during the week of 21st – 24th May with Education 
week activities. Later in June (Tuesday 25th) the 3 Way student led 
conference will take place. 
 
By the time you read this column, the Annual General Meeting will 
have been held in the staff room on Tuesday 14th May (7pm). At 
this meeting the School Council presented the 2018 Annual Report 
to the school community and we heard all about some of the 
student and staff achievements for 2018. The Annual General 
Meeting was followed immediately by our regular May School 
Council meeting. If you would like to read the 2018 Annual Report, 
you can download a copy from the school’s web site 
(https://www.saeps.vic.edu.au/) or pick up a paper copy from the 
office. 

 
Visitors are welcome to come along to our School Council 
meetings and hear all about the work going on within the school by 
our wonderful students and staff. A lot of the background work is 

https://www.saeps.vic.edu.au/
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done at our sub-committees, so if you have an interest in the 
school environment (buildings, gardens, play equipment etc), 
curriculum (maths, English, other subjects and also welfare) or 
resources (finances and budget planning) you are welcome to join 
one of these sub-committees.  If you are interested, please have a 
chat with our School Principal Paul. The next School Council 

meeting will be held on the 18th June meeting. 
 

 
Tracy Nero 
School Council President 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

 

 

Important Dates 

Date Event Grade 

17 May Interschool Sport - away Grade 6 

20-24 May NAPLAN Grade 3 & 5 

22 May Education Week Dress 
Up Day 

Whole school 

24 May  School Tour  2020 Prep 

31 May Interschool Sport- away Grade 6 

7June Busy Bees Grade3 & 4 

7 June Interschool sport –away  Grade 6 

14 June Interschool sport- away Grade 6 

18 June School tour-2020 Preps By appointment 

25 June Reporting to Parents day Whole school 

28 June End Term 2- Last Day Whole school 

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                                                  

When - Fridays (beginning May 24th 2019)  

Time - 9:00am – 11:00am 
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PUPIL OF THE WEEK – Term 2 – Week 4 ending 17 May, 2019 

Year Room  School Values  Comment Student's Name 

5/6 
20 – 

Mrs Moodley 
Respect and 

Responsibility 

For being a respectful and friendly member of 
Room 20 Wasi Shah 

5/6 
20- 

Mrs Moodley 
Learning and 
Responsibility 

For staying focussed on class tasks and not 
being distracted by others Mecon Gaye 

5/6 
21 – Mr Gandy/ 

Mrs Dester 
Learning 

For asking great questions. A dedicated 
learner. 

Ben Lieu 

5/6 
23 – 

Ms Briony Gorst 
All 

for staying on task, contributing to class 
discussions and taking risks with her 
learning. 

Georgia Ton 

5/6 
24 – 

Mr Lin 

Respect 
Learning 

Responsibility 

For working hard in writing to produce an 
outstanding persuasive piece.  Louis Delgadillo-Kolio 

3/4 
1 – 

Ms Linsell 
All 

for settling into a new school and ready to 
learn 

Matthew 
Huerto 

3/4 
2 – 

Miss Bertolini 
Learning 

For writing interesting Narratives and using 
different punctuation 

Xian Fabito &  
Lena Nguyen 

3/4 
4 – 

Ms Meehan 
Learning 

For attending school 50 days in a row!  
Well done! 

Dat Dang 
Jenny Thai 
Gemma Tran 
Amanda Vang 

3/4 
7 – 

Ms Stefanidis 
Learning 

For sitting independently and asking for help. 
Well done! 

Zain Merhi 

3/4 
8 – 

Mr Coleman 
Learning 

Trying her best when renaming numbers. 
Faina Ometo  

1/2 
9 – 

Ms Montero 
Learning 

For trying hard in his information report 
writing and writing more each time.  

Victor Garth  

1/2 
11 – 

Mrs Gooderham 
Learning and 
Responsibility. 

For making excellent predictions about our 
mealworms. 

Danny Truong 

1/2 
13 – 

Mrs Ma 
All 

For demonstrating all values at the Royal 
Melbourne Zoo excursion. Well done! 

Bonnie-Rose Horne 

1/2 
14 – 

Mrs Gatto 
All 

For being my responsible little helper and a 
great wildlife explorer during our excursion 
to the zoo. 

Tai Filipo 

1/2 
15 – 

Mrs Tran 
Learning 

For writing an informative report about 
tigers. Well done Samar! 

Samar Malhi  

1/2 
16 – 

Mr Wood 
All 

For setting an example to the rest of the class 
by being the classroom assistant. Fantastic 
effort! 

Benson Fiame & 
Anke Duong LY 

Prep 
17 – 

Mrs Salier 
Cooperation and 

Learning 

For confidently sharing during class 
discussions Well done Hayley! Hayley Tu 

Prep 
18 – 

Miss McCallum 
Responsibility and 

Learning 

For trying his best to leave spaces between 
words in writing.  Samuel H 

Prep 
19 – 

Ms Salih 
Learning 

For improving your letter sound  knowledge 
in your beginning and end sounds in your 
wiring.  

Tommy Dinh 

Prep 
22 – 

Mr French 
Learning 

For using initial sounds and pictures to solve 
hard words in texts. Queenie 

P.E. Mr Sherwill All values 
For displaying great control when kicking 
and dribbling the ball Peter Nguyen R 13 

STEM 
Mr 

Van-Taarling 
All the values 

Excellent progress using the 2Assess 
program. 

Bao Nguyen Rm 1 

Visual Art 
Mrs Armocida/ 

Mrs Price 
All Values 

For his fantastic effort in creating his 
recycled plastic bottle fish 

Aaron Chen Rm 23 

Performin
g Art 

Mr 
Max Barker 

Learning, 
responsibility 

Excellent listening, independent learning and 
great contributions in class 

Angelique Amoul 
from room 15 

Auslan Mim All 
Good research on famous Deaf Person 

Hazel 
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TRƯỜNG VIỆT-NGỮ LỄ-VĂN 
 

Ghi danh niên học 2019 

 



 

 

      Tin ThÜ sÓ 7 - 17/05/2019 
 

ThÜ HiŒu TrÜªng 

Thưa Phụ Huynh / người Giám Hộ, 
 

Chúng tôi đang ở th©i Çi‹m gi»a của Học kỳ 2, giáo viên 

đang bận r¶n viết các báo cáo h†c bå cho Học Sinh và 

h†c bå sẽ được gªi cho phø huynh vào cuÓi học kỳ. 

Chúng tôi sẽ tổ chức ‘Ngày Báo cáo H†c Bå cho Phụ 

Huynh’ vào Thứ Ba 26 Tháng Sáu. 

Học Sinh được yêu cầu tham dự Cuộc H¶i Thäo do các 

em hÜ§ng dÅn với Phụ Huynh của các em. Trong cu¶c 

h¶i thäo các em sẽ có cơ hội để tham gia vào các cuộc 

thảo luận phản ánh về nh»ng møc tiêu h†c hiŒn tåi và nhu 

cầu h†c trong 6 tháng t§i của các em. Vui lòng vi‰t ngày 

này vào nhật kš cûa quí vÎ vì chúng tôi khuyến khích tất 

cả các gia đình tham dự để thảo luận về tiến bộ của con 

em quí vÎ. 
 

Chào MØng Tuần Lễ Giáo Dục  

Năm nay, trọng tâm của chúng tôi cho Tuần lễ Giáo dục 

sẽ là “Tán dÜÖng nghŠ nghiệp”. Vào thứ Tư ngày 22 

tháng Næm, chúng tôi sẽ t° chÙc ngày diŒn quÀn áo ÇËp - 

Nghề nghiệp yêu thích nhÃt của bån là gì? Học sinh 

được mời tham gia diŒn quÀn áo liên quan Ç‰n nghŠ 

nghiệp hoặc công việc mà các em yêu thích. Một cuộc 

thi viết sẽ được tổ chức trong mỗi cấp l§p. Chi ti‰t së 

ÇÜ®c thông báo sau. 

 

Thi ñua ñ†c Sách cûa 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. 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 sách 

Çang b¡t ÇÀu và së kéo dài Ç‰n thÙ Sáu 7 tháng Chín 

2019. 

 

Woolworths Earn & Learn đã trở lại vào năm 2019 

B¡t ÇÀu tØ 1/5/19 Ç‰n 25/6/19 

TrÜ©ng đã ghi tên tham d¿ và chÜÖng trình bắt đầu tØ 

ngày 1 tháng Næm cho đến ngày 25 tháng Sáu. Mỗi khi 

quí vÎ mua sắm tại siêu thÎ Woolworths, quí vÎ nh§ thu 

thập các nhãn dán và một tờ giÃy để dán chúng vào. Khi 

quí vÎ Çã dán kín t© giÃy b¢ng nh»ng nhãn dán thu thÆp 

ÇÜ®c xin mang chúng Ç‰n văn phòng trường. 

Nếu quí vÎ không có th©i gian Ç‹ dán nhãn lên tấm giÃy, 

đừng lo lắng, cÙ mang låi trÜ©ng chúng tôi sẽ làm điều 

đó cho quí vÎ! Quí vÎ có th‹ lÃy tÃm giÃy Ç‹ dán nhãn tåi 

trÜ©ng. 

 

Paul Busuttil - HiŒu TrÜªng 
 

CÆp NhÆt Tin TÙc TØ H¶i ñÒng TrÜ©ng  

Xin chào mọi người, rất nhiều viŒc đã diễn ra xung 

quanh trường học trong Học Kỳ này và tôi muốn trình 

bày với quí vÎ về một số hoạt động tuyệt vời sắp tới và 

những tin tức mới nhất từ Hội ñồng Trường cûa quí vÎ. 

Có lë quí vÎ Çã thấy khÓi nhà vệ sinh mới đang được sử 

dụng và chỉ có một vài viŒc nhỏ n»a cần hoàn thành 

trước khi dự án kết thúc. Chúng tôi së t° chÙc m¶t ngày 

khánh thành khÓi nhà nhà vệ sinh mới này- xin quí phø 

huynh theo dõi. 

 

Có th‹ quí vÎ muÓn bi‰t nguÒn gÓc tåi sao khối nhà vệ 

sinh mới ÇÜ®c xây d¿ng - dự án là kết quả vÆn Ç¶ng của 

các em h†c sinh. Trong cuộc họp của Hội ñồng Trường 

được tổ chức vào thứ Ba ngày 15 tháng Năm, 2018, 

chúng tôi đã ÇÜ®c xem video giới thiệu của Hội ñồng 

H†c Sinh về sự cần thiết có nhà vệ sinh mới, gh‰ ngồi 

thêm trong sân trường và yêu cầu l¡p Ç¥t gôn bóng đá. 

Các em học sinh đã trình bày thÆt tuyệt vời nguyŒn v†ng 

cûa các em và Hội ñồng Trường đã phê duyệt tất cả các 

dự án này và ti‰n hành.  
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Các gôn bóng đá và gh‰ ngồi đã được l¡p đặt vào năm 

ngoái. ViŒc xây d¿ng khối nhà vệ sinh mới và phá hủy 

khối nhà vệ sinh cũ là một dự án lớn hơn nhiều - tuy 

nhiên tôi chắc chắn rằng tất cả các em h†c sinh ÇŠu đồng 

š rằng khÓi nhà vệ sinh mới thÆt tuyệt vời! 

 

Hàng rào mới đã được l¡p đặt trong vài nÖi của sân 

trường. Cỏ nhân tåo cÛng đã được träi xung quanh các 

lớp học di động, và nh»ng mänh vÜ©n đã được dọn dẹp 

såch së. Trường chúng ta đang ÇÜ®c sºa sang và nâng 

cấp cơ sở vật chất. 

 

Giáo viên và H†c sinh đang th¿c hiŒn các bài Kiểm Tra 

H†c L¿c Toàn QuÓc - NAPLAN 2019 tØ ngày 14 - 24 

tháng Næm. Năm nay, mỗi học sinh Lớp 3 & 5 sử dụng 

máy tính để làm các bài kiểm tra NAPLAN tr¿c tuy‰n vŠ 

ñọc, Viết và Toán. Trường cũng së rÃt bÆn r¶n trong 

tuần lÍ từ 21 - 24 tháng 5 với các hoạt động trong Tuần 

LÍ Giáo Dục. Cuối tháng Sáu (thứ Ba ngày 25), cu¶c h†p 

phø huynh 3 chiŠu do h†c sinh dÅn d¡t sẽ diễn ra. 

 

Vào thời điểm quí vÎ Ç†c thÜ này, Cu¶c H†p Thường 

Niên Çã ÇÜ®c tổ chức tại phòng nhân viên vào thứ Ba 

ngày 14 tháng Næm (7 giờ tối). Tại cuộc họp này, Hội 

ñồng Trường đã trình bày Báo Cáo Thường Niên năm 

2018 cho cộng đồng nhà trường và chúng tôi đã ÇÜ®c 

nghe tất cả về một số thành tích của học sinh và nhân 

viên trong năm 2018. Cuộc họp Hội ñồng Trường 

thường kỳ tháng Næm của chúng tôi Çã ÇÜ®c ti‰p nÓi 

ngay sau Cu¶c H†p Thường Niên. Nếu quí vÎ muốn đọc 

Báo Cáo Thường Niên năm 2018, quí vÎ có thể tải xuống 

một bản sao từ trang web của trường 

(https://www.saeps.vic.edu.au/) hoặc lấy một bản sao từ 

văn phòng trÜ©ng. 

 

Mọi người đều được hoan h› chào đón đến tham d¿ 

cu¶c h†p cûa H¶i ñÒng TrÜ©ng và nghe tất cả những gì 

xäy ra tåi trường do nhân viên và h†c sinh tuyŒt v©i cûa 

trÜ©ng Çóng góp. Rất nhiều công việc âm thÀm phía sau 

được thực hiện bªi các tiểu ban của chúng tôi, vì vậy 

nếu quí vÎ quan tâm đến môi trường cûa trường học (tòa 

nhà, sân vườn, thiết bị chơi, v.v.), chương trình giảng 

dạy (toán, tiếng Anh, các môn học khác và cả phúc lợi) 

hoặc tài nguyên (tài chính và lập kế hoạch ngân sách) quí 

vÎ được chào đón tham gia một trong những tiểu ban 

này. Nếu quí vÎ quan tâm, xin vui lòng nói chuyện với 

Hiệu trưởng Paul của chúng tôi. Cuộc họp Hội ñồng 

Trường tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 

Sáu. 

 

Tracy Nero 

Chủ Tịch Hội ñồng Trường 

 

 
 

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 -  St Albans  

East  Primary School                                                  

Ngày - M‡i thÙ Sáu 

(B¡t ÇÀu 24/5/2019)  

Gi© - 9:00am-11:00am 

 

 

 

 

 

Ngày Quan Tr†ng 

Ngày S¿ kiŒn L§p 

17 Tháng 5 Th‹ thao liên trÜ©ng L§p 6 

20-24  Tháng 5 Thi Naplan L§p 3 & 5 

22 Tháng 5 TuÀn lÍ Giáo Døc 

DiŒn quÀn áo ÇËp 

Toàn trÜ©ng 

24 Tháng 5 Thæm quan trÜ©ng  

MÅu giáo 2020 

LÃy hËn trÜ§c 

31 Tháng 5 Th‹ thao liên trÜ©ng L§p 6 

7 Tháng 6 L§p h†c Busy Bees L§p 3 & 4 

7 Tháng 6 Th‹ thao liên trÜ©ng L§p 6 

14 Tháng 6 Th‹ thao liên trÜ©ng L§p 6 

18 Tháng 6 Thæm quan trÜ©ng  

MÅu giáo 2020 

LÃy hËn trÜ§c 

25 Tháng 6 Báo cáo H†c Bå 

 Phø Huynh 

Toàn trÜ©ng 

28 Tháng 6 Ngày cuÓi H†c kÿ 2 Toàn trÜ©ng 


