Message from the Principal
Where has the year gone? There is now only 5 weeks
left of the school year and we are busy making plans
for the 2019 school year. Currently, teachers are
developing grade lists. This is a task that takes a great
deal of time and a significant amount of consideration
goes into how new grades are formed. This includes a
student’s academic, social and emotional needs and
also ensuring there is a mix of student abilities in each
classroom.
Can I thank all students, parents and staff that
volunteered their time on Tuesday afterschool to
mulch our new and existing garden beds around the
school. Many hands make light work and we were
able to get through most of the work scheduled.
Thankyou.

JUNIOR SCHOOL COUNCIL JSC – Loud T Shirt Day
Junior School Council will host its first fundraiser for
the year ‘Loud T Shirt Day’ on Wednesday 21
November. Calvin Black, our School Vice-Captain,
proposed and has organised of this event. Loud T Shirt
Day is a National fundraising event for Deaf and Hard
of Hearing children to learn speech and language;
supporting families with Deaf children. Junior School
Council is asking students to wear their brightest shirt
and donate a gold coin; all money will be donated to
Taralye Early Intervention Centre.
BOOK PACKS 2019
School Council has made the decision that there will
be a nominal charge for Book Packs in 2019. Notices
explaining this, will go home to families next week.

The charge for grades Prep – 2 is $60 and Grades 3 – 6
is $80. A breakdown of the costing of this will also be
included in the notice. This amount is still heavily
subsidized by the school and is considerably lower
than many other schools. The book packs will be
delivered to the classrooms on the first day of school.
PREP INFORMATION EVENING
Wednesday 21 November
We are hosting Prep Information Evening 6:00pm7:30pm for new 2019 prep families. It is an
opportunity to listen and chat with our, leadership
team and staff on what to expect when starting the
school year. This is an exciting time for all, however
can be an anxious one for some including parents. We
will be discussing how we can partner in supporting
your child’s smooth transition to St Albans East PS,
including all things curriculum, wellbeing and how we
can work together to support your child’s learning.
WHOLE SCHOOL PICNIC
Wednesday 12 December (5-7pm)
This year we will be hosting an end of year Whole
School Picnic where each grade will perform a
Christmas act. This year’s whole school picnic will be
held on our school oval. This is a great opportunity for
our whole school community to come together and
celebrate the year with family, friends, students and
staff.
COMPASS – GOING LIVE
On Monday 4th November this feature on COMPASS
was activated. Parents/ Carers will receive a SMS and
be prompted to enter an explanation if their child is
not at school. It is our goal to strengthen and
streamline communication between home and school,
so we can work together to best support students and
their learning.
For parents who are yet to sign up may do so by
contacting the front office, where you will be provided
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with your unique family username and password to
access the parent portal on COMPASS. iPads will be
stored at the office to assist families to sign up.
Parents can access COMPASS online via our school
website through the Parent Portal tab or can
download the App onto your phone.
PRE PREP PROGRAM
Is your child enrolled to start prep at St Albans East
next year?
If YES, we encourage you to bring your child to the
school each Friday this term from 9am to 11:00am to
participate in our First Steps Program. The focus of
this program is to provide activities that will help to
prepare your child for prep. Mrs. Ashlea Potter will be
in direct contact with all families in the next week
with further details.
TERM 4 CURRICULUM DAY
Curriculum Days for term 4 will be held on Friday 21
December. This will mean that the last day for
students this year will be Thursday 20 December.

Our school rule is No Hat, No Play…. This means that
students without a hat will be required to sit in a
shaded place for the duration of the recess break.
PLANNING FOR 2019
We are currently starting our planning for 2019. If you
are not returning in 2019, can you please let the office
know or by filling in the Transfer Notice below.
If you are returning in 2019 and need to communicate
any educational needs for your child for next year,
please put it in writing, addressed to the Principal and
marked confidential. Your information or request
should centre around your child's learning and social
needs.
Paul Busuttil
Principal
Important Dates
Date

Event

Grade

21 November

2019 Prep
Students
Whole School

SUN SMART
A reminder that our SunSmart Policy is implemented
in Term 4 , requiring all students to wear a navy blue
broad-brimmed or legionnaire style hat at all times,
whilst outside. Hats can be purchased from the
school office at any time.

23 November

2019 Prep Information
Evening 6.00pm-7.30pm
Loud shirt day

29 November

Science Dome Discovery

Grade Prep

12 December

Whole School Picnic

Whole School

14 December

Christmas Raffle Drawn

Whole School

14 December

Step Up Day

Whole school

Please note that caps and bandanas are not
appropriate, and as such are not part of the school
uniform.

18 December

Grade 6 Graduation
Evening
Last day of School

Grade 6

20 December

All Students

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2019 TRANSFER INFORMATION
Please fill out and return to the office by Friday 30 November 2018 if your child / children are NOT
returning to St Albans East Primary School next year.
The following students, listed below, will NOT be returning to St Albans East PS in 2019.
Student/s Name/s:

Room No.

__________________________________________

______________________________________

__________________________________________

______________________________________
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Pupil of the Week 2018
Year

Room

Term 4 – Week 6: 16-11-2018

School Values

5/6

20 –
Mrs Moodley

All

5/6

21 –
Mr Lin

All

5/6

23 –
Ms Briony Gorst

All

5/6
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Prep

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
17 –
Mrs Salier

Respect &
Responsibility
Respect &
Learning
All
All
Respect &
Cooperation
All
Learning
All
All
All
Learning &
Cooperation
Respect &
Learning
Respect

Prep

18 –
Miss McCallum

Respect &
Responsibility

Prep

19 –
Mr French

Learning &
Cooperation

Prep

22 –
Mrs Tran

All

P.E.

Mr Sherwill

All

STEM

Mr
Van-Taarling

All

Visual Art

Mrs Armocida

All

Performing
Art

Mr
Max Barker

Auslan

Sonia

Respect &
Responsibility
Learning &
Cooperation

Comment

Student's Name

For working hard to complete all
written tasks. And for being a respectful
member of our grade.
For being a kind and friendly student
and an independent learner.
For always displaying the school values.
And for being an independent learner
and being a focused learner.
For speaking up for friends when they
couldn’t themselves.
For always working very hard on every
task.
For always being a great role model in
the classroom

Aysha Shajan &
Bao Thai

For always being a happy and
hardworking class member.
For building respectful relationships
with her peers in term 4
For improved concentration &
completing tasks. Well done!
For developing confidence in
contributing to classroom discussions.
Well done!
For being a quiet achiever and willing to
try new things!
Demonstrating all of the school values
in the classroom.
For displaying positive ‘friendship’ skills
For his fantastic work on making
repeating patterns.
Hilena always displays her excellent
leadership qualities every day.
For being a respectful student to all
teacher. Well done!
For always organising himself quickly
for learning.
For continuing to display learning
behaviours that are beneficial to your
growth.
For settling in and enjoying learning.
Well done!
For always displaying a responsibility
attitude when participating in P.E.
lessons.
For persevering with his 3D design.

Alkira Dempsey
Rayborn &
Jada Dempsey
Jordan Huynh
Christina Nguyen
Varun Puppala
Sophia Lai
Aaliyah Kosmidis
Herman Tuia-Vaaua
Jenna Nguyen
Rachel Chen
Shayan Tanoli
Neon Khadka
Hayden Macumber &
Asaelu Fagai Iese
Hilena
Nathan Le, Donny
Tran & Christina Le
Mayank Soni
Tehilla Tiatia
Haevenveer Singh
Steven Huynh
(room 16)
Calvin Black

For always trying her best in Art.

Anke Duong Ly
(room 22)

Enthusiastically joining in lunchtime
music.
For being a great contributor to her
group work!

Abitha Pradeep
Mecon Gaye
(room 7)
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ThÜ HiŒu TrÜªng
ThÜa Phụ Huynh, người Giám Hộ,
Th©i gian m¶t næm dã Çi Çâu mÃt rÒi? Hiện tại chỉ
còn lại 5 tuần h†c và chúng tôi đang bận rộn lên kế
hoạch cho năm 2019. Hiện tại, giáo viên đang trong
ti‰n trình x‰p lớp m§i. Đây là một nhiệm vụ mất rất
nhiều thời gian và phäi cân nh¡c nhiŠu m¥t Ç‹ hình
thành các lớp mới. Điều này bao gồm nhu cầu học
tập, xã hội và tình cảm của học sinh và cũng phäi
đảm bảo có sự kết hợp các khả năng của học sinh
trong mỗi lớp học.
Tôi xin cảm ơn tất cả học sinh, phụ huynh và nhân
viên đã tình nguyện dành thời gian vào thứ Ba vØa
qua sau giờ học để phủ vÕ cây xay lên những mänh
vườn mới và nh»ng mänh vÜ©n Çã có trÜ§c Çây
chung quanh trường.
Nhiều bàn tay làm
cho công việc nhË b§t
và chúng tôi đã hoàn
thành hÀu h‰t công
việc đã d¿ ÇÎnh. RÃt
cäm Ön.
H¶i ÇÒng H†c Sinh - Ngày m¥c áo
T-Shirt s¥c s«
Hội ñồng H†c Sinh sẽ tổ chức buổi gây quỹ đầu
tiên của các em trong năm 'Ngày m¥c aó T Shirt s¥c
s«' là thứ Tư ngày 21 tháng MÜ©i M¶t. Calvin
Black, Phó trÜ©ng của chúng ta, đã đề xuất và đã tổ
chức sự kiện này. 'Ngày m¥c aó T Shirt s¥c s«' là
một sự kiện gây quỹ cho trẻ em Điếc và Khiếm
thính toàn quÓc để học nói và ngôn ngữ; hỗ trợ các
gia đình có trẻ em Điếc. Hội ñồng H†c Sinh yêu
cầu học sinh mặc áo T Shirt có màu sáng nhất và
tặng một hay hai đồng c¡c vàng; tất cả tiền sẽ được
quyên góp cho Taralye Early Intervention Centre.
Gói TÆp Vª 2019
Hội Đồng Trường đã đưa ra quyết định, sẽ thu một
khoản phí tÜ®ng trÜng cho các Gói TÆp Vª vào năm

2019. Thông báo giải thích điều này së ÇÜ®c gªi về
nhà cho các gia đình vào tuần tới. Lệ phí tÆp vª cho
lớp V« lòng Ç‰n l§p 2 là $ 60 và Lớp 3 Ç‰n l§p 6 là
$ 80. Bảng phân tích chi phí này cũng sẽ được bao
gồm trong thông báo. Chi phí cûa gói tÆp vª này vẫn
được nhà trường trợ cấp rất nhiều và thấp hơn
đáng kể so với nhiều trường khác. Các gói tÆp vª sẽ
được gửi đến các lớp học vào ngày đầu tiên đi học.
Bu°i TÓi Thông Tin L§p V« Lòng - ThÙ
TÜ 21 Tháng MÜ©i M¶t
Chúng tôi së tổ chức Bu°i TÓi Thông Tin L§p V«
Lòng từ 6:00 đến 7:30 tối cho các gia đình có con Çi
h†c l§p V« lòng trong næm 2019. Đây là cơ hội để
nghe và trò chuyện với hiệu trưởng, ban lãnh đạo
và nhân viên của chúng tôi về những mong đợi khi
bắt đầu năm học. Đây là thời gian thú vị cho tất cä
m†i ngÜ©i, tuy nhiên cÛng có thể là ÇiŠu lo lắng cho
một sÓ ngÜ©i khác bao gồm cả cha mẹ. Chúng tôi sẽ
thảo luận cách thức nhà trÜ©ng và gia Çình có thể
hợp tác trong việc hỗ trợ quá trình chuyển tiếp suôn
sẻ của con quí vÎ sang trÜ©ng Ti‹u h†c St Albans
East, bao gồm tất cả mọi thứ về chương trình giảng
dạy, hạnh phúc, an toàn và cách chúng ta có thể làm
việc cùng nhau để hỗ trợ việc học của con quí vÎ.
Bu°i Picnic Toàn TrÜ©ng - thÙ tÜ 12
Tháng MÜ©i Hai (5 - 7 gi© chiŠu)
Năm nay nhà trÜ©ng sẽ tổ chức buổi picnic toàn
trường vào cuối năm, mỗi lớp sẽ trình diÍn m¶t ti‰t
møc Giáng sinh. Næm nay bu°i picnic toàn trÜ©ng së
ÇÜ®c làm tåi sân cÕ bÀu døc của trường. Đây là một
cơ hội tuyệt vời cho toàn thể cộng đồng trường học
của chúng ta đến với nhau Ç‹ æn mØng tÃt niên với
gia đình, bạn bè, học sinh và nhân viên.

Tin ThÜ sÓ 17 - 16/11/2018

COMPASS - Tr¿c Tuy‰n
Bắt đầu từ Thứ Hai Ngày 5 Tháng 11, chÙc năng
này trên COMPASS Çã được kích hoạt. Phụ
huynh/Người chăm sóc sẽ nhận được tin nhắn SMS
và được nhắc nhở nhập lời giải thích nếu con quí vÎ
không có m¥t ở trường. Mục tiêu của chúng tôi là
tăng cường và h®p lš hóa thông tin liên lạc giữa gia
Çình và trường học, Ç‹ chúng ta có thể h®p tác hỗ
trợ h†c sinh và viŒc h†c cûa các em m¶t cách tốt
nhất.
Phø huynh nào chưa đăng kš có thể liên lạc với văn
phòng nhà trÜ©ng lÃy tên riêng và mÆt mã cûa gia
Çình Ç‹ Çæng nhÆp và truy cập cổng thông tin dành
cho phø huynh qua COMPASS. IPad sẽ được lưu
trữ tại văn phòng trÜ©ng để giúp các gia đình đăng
kš. Phụ huynh có thể truy cập COMPASS trực
tuyến trên trang web của trường qua ÇÜ©ng dÅn
Parent Portal hoặc có thể tải ứng dụng xuống điện
thoại của quí vÎ.
chÜÖng trình chuÄn bÎ l§p v« lòng
Con của quí vÎ có ghi danh để bắt đầu h†c l§p V«
Lòng tại St Albans East vào năm tới không?
Nếu có, chúng tôi khuyến khích quí vị mang con
em đến trường vào mỗi Thứ Sáu trong học kỳ này
từ 9 giờ đến 11.00 sáng để tham gia Chương Trình
Bước Đầu Tiên (First Steps Program) của chúng
tôi. Trọng tâm của chương trình này là cung cấp các
sinh hoåt giúp chuẩn bị cho con quí vị s¤n sàng cho
l§p V« Lòng. Cô Ashlea Potter sẽ liên lạc trực tiếp
với tất cả các gia đình với các thông tin chi ti‰t.
Ngày Giáo Viên Tu NghiŒp H†c Kÿ 4
Ngày Giáo Viên Tu NghiŒp cho Học kỳ 4 sẽ được
tổ chức vào Thứ sáu 21 tháng 12. Điều này có nghĩa
là ngày cuối cùng cûa næm h†c cho h†c sinh năm
nay sẽ là Thứ năm 20 tháng 12.
Sun Smart
Xin nhắc nhở rằng Chính sách Sun Smart của chúng
tôi được thực hiện trong Học kỳ 4, yêu cầu tất cả
học sinh phải đội mũ rộng vành màu xanh ÇÆm ho¥c
mÛ lÜ«i trai có che gáy mọi lúc, trong khi ở ngoài
tr©i. Mũ có bán tåi văn phòng nhà trường bất cứ
lúc nào. Xin lưu š mÛ lÜ«i trai không che gáy và
khæn quấn ÇÀu không thích hợp và chúng không
phải là một phần trong đồng phục cûa trường.
Quy tắc của trường là Không MÛ, Không ChÖi…

Điều này có nghĩa là học sinh không có mũ sẽ phải
ngồi ở nơi râm mát trong thời gian nghỉ giải lao.
Lên K‰ Hoåch Næm 2019
Chúng tôi hiện đang bắt đầu lên kế hoạch cho năm
t§i. Nếu con quí vÎ không trở lại h†c vào năm 2019,
xin quí vÎ vui lòng cho văn phòng biết hoặc điền
vào mÅu Thông báo Chuyển trÜ©ng bên dưới
Nếu con quí vị trở lại h†c vào năm 2019 và em có
bất kỳ nhu cầu giáo dục nào trong năm tới, xin quí
vÎ vui lòng viết m¶t lá thÜ gửi cho Hiệu trưởng và
ghi chú “confidental”. Thông tin/yêu cầu chÌ nên tập
trung vào nhu cÀu học tập và xã hội của con quí vÎ.

Paul Busuttil - HiŒu TrÜªng
Ngày Quan Tr†ng
Ngày

S¿ KiŒn

23/11
29/11
12/12
14/12
18/12
20/12
21/12

Ngày m¥c áo s¥c s«

M‡i ThÙ Hai
M‡i ThÙ Sáu

Science Dome Discovery

Picnic Toàn TrÜ©ng
S° sÓ Giáng sinh
LÍ TÓt NghiŒp
Ngày h†c cuÓi
Giáo viên Tu NghiŒp
Footsteps
Chuy‹n ti‰p V« Lòng

L§p
Toàn TrÜ©ng
L§p V« lòng
Toàn TrÜ©ng
Toàn TrÜ©ng
L§p 6
Toàn TrÜ©ng
Toàn TrÜ©ng
Toàn trÜ©ng
V« Lòng2019

Xin c¡t phÀn dÜ§i và gªi låi cho trÜ©ng n‰u con quí vÎ
không trª låi trÜ©ng St Albans East PS trong næm 2019
……………………………………………………………………………

Thông tin chuy‹n trÜ©ng 2019
Vui lòng ÇiŠn và gªi låi væn phòng trÜ©ng trÜ§c ThÙ Sáu
30 Tháng MÜ©i M¶t 2018 n‰u con cûa quí vÎ së không trª
låi h†c trÜ©ng Ti‹u H†c St Albans East n»a.
Nh»ng h†c sinh có tên dÜ§i Çây së không trª låi h†c tåi
trÜ©ng Ti‹u H†c St Albans East trong næm 2019
Tên h†c sinh:_________________________ Phòng: ____
Tên h†c sinh:_________________________ Phòng: ____
Tên h†c sinh:_________________________ Phòng: ____
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