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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 72 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 with me. We also welcome our 
new staff to our St Albans East family:  Florencia 
Montero, Heidi Ma and Salise Salih. 
 
Meet the Teacher  
Meet the Teacher is scheduled for Wednesday 13 
February from 5:30 -7pm. This is a great opportunity for 
students and parents to visit their child’s classroom and 
to meet and chat with classroom and specialist teachers. 
 
Year Level Curriculum Newsletter on COMPASS 
Next week, year level curriculum newsletter notices will 
be uploaded to the Parent Portal on COMPASS, giving 
parents a summary of the essential skills, knowledge and 
understanding that students will be learning throughout 
Term One. Building partnerships in learning, between 
home and school, is essential in supporting, developing 
and modelling positive behavior to students about their 
learning. We encourage parents to put some time aside 
to discuss what learning their child has been involved in 
during the day. 
 
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 
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.   
 
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.  
 
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 
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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 an hour, twice a term and sub-committees 
meet for ½ 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. 
 
Calling for nominations 
St Albans East Primary School is calling for nominations 
for the 2019 School Council. We have (3) parent 
vacancies and (2) community member vacancies. 
Please collect a nomination form from the office if you 
are interested. Nominations must be received by Friday 
15 February by 4pm. 
 
Paul Busuttil 
Principal 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Important Dates

Date Event Grade

8 February Interschool Sports 
Home 

Grade 5/6 

13 February Meet the Teacher 
5:30pm -7:00pm 

Whole 
school 

15 February Interschool Sports 
Home 

Grade 5/6 

22 February Interschool Sports 
Home 

Grade 5/6 

1 March Interschool Sports 
Home 

Grade 5/6 

15 March Interschool Sports 
Away 

Grade 5/6 

22 March Interschool Sports 
Away 

Grade 5/6 

18, 19,20 22 
March 

Teeth on Wheels Whole 
School 

26,27 & 28  
March 

Life Ed Van Whole 
school 



 

 

 Newsletter 01, 8 February, 2019 

 
 
 

Student Awards 2019 Term I – Week 2: ending 08-02-2019 

Year Room  
School 
Values  

Comment Student's Name 

5/6 
20 – 

 Mrs Moodley 
All 

For a great start to 2019 
Welcome all students in Room 20 Room 20 

5/6 
21 – Mr Gandy/ 

Mrs Merritt  
All 

For an amazing start to 2019 by being so 
helpful and caring about everyone in the 
class. 

Alfred Kainano 

5/6 
23 – 

Ms Briony Gorst 
All 

developing the confidence to contribute to 
discussions and making friends. 

Cedric Fabito 

5/6 
24 – 

Mr Lin 
All 

Thank you Room 24 for an excellent start 
to 2019. I am looking forward to a 
wonderful year.  

Room 24 

3/4 
1 –  

Ms Linsell 
All 

For settling into a new school nicely 
Reina Tran 

3/4 
2 –  

Miss Bertolini  
Learning & 
Respect 

For making a great start to the year!! Ryan Nguyen & 
Emily Mai 

3/4 
4 –  

Ms Meehan 
All 

For being welcoming and helping our new 
student settle in 

Seerat Arora 

3/4 
7 –  

Ms Stefanidis 
Learning  

For asking some thought provoking 
questions when writing a letter to his 
teacher! 

Johnny-Junior 
Delgadillo-K 

3/4 
8 –  

Mr Coleman 
Respect & 
Responsibility 

Making a fantastic start to 2019 at SAEPS! 
Well Done! 

Tiana Nguyen 

1/2 
9 –  

Ms Montero 
cooperation 

For thinking of others and being helpful in 
the library 

Patrick Castel 

1/2 
11 –  

Mrs Gooderham 
Respect & 
Responsibility 

For being polite, helping his classmates and 
always using his manners. 

Zak Benhaddou 

1/2 
13 –  

Mrs Ma 
All values 

For always working very hard and having 
excellent manners. 

Zuhair Rehman 

1/2 
14 –  

Mrs Gatto 
all values 

For his interpretation of our class birthday 
graph. 

Nam Nguyen 

1/2 
15 –  

Mrs Tran 
All 

For working quietly and being a role model 
in the grade. 

Tai Pham 

1/2 
16 –  

Mr Wood 
Responsibility 

Amanuel has settled into his new class and 
has made sure others have felt welcomed.  

Amanuel Addisu 

Prep 
17 –  

Mrs Salier 
All 

For being brave and starting Year Prep. 
Well done everyone! Room 17 

Prep 
18 –  

Miss McCallum 
All 

For the outstanding way they have all 
settled into Prep! 

Room 18 

Prep 
19 –  

Ms Salih 
All 

For settling well into the classroom. 
Room 19 

Prep 
22 –  

Mr French 
All 

For a go get and terrific start to a super 
year. Room 22 

P.E. Mr Sherwill 
Learning & 
Responsibility 

For practising hard for tennis. Aziza Ibrahim (Room 
20) 

STEM 
Mr  

Van-Taarling 
All 

Great work completing lesson 1 of her 
science journal 

Kim Luu (Room 1) 

Visual Art 
Mrs Armocida/ 

Mrs Price  
All 

For her excellent ‘Self-Portrait’ drawing. Charolina Lainata 
(Room 8) 

Performing 
Art 

Mr  
Max Barker 

all 
Starting the year with a great attitude. 

Lachlan Attard  
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TRƯỜNG VIỆT-NGỮ LỄ-VĂN 
 

Ghi danh niên học 2019 

 



 

 

Tin ThÜ sÓ 01 - 08/02/2019 

08/02/2019 

 
 

ThÜ HiŒu TrÜªng 

ThÜa Phụ Huynh, người Giám Hộ và Thân H»u, 

 

Chào mừng tất cả các học sinh, gia đình m§i của 

trÜ©ng 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 đáng yêu khi thấy rất nhiều 

gương mặt phấn khích trong ngày đầu tiên trở lại 

cûa các h†c sinh tØ l§p Một Ç‰n l§p Sáu, và cÛng 

thật tuyệt vời khi được chào đón 72 em h†c sinh l§p 

V« Lòng bắt đầu đi học lần đầu tiên cÛng nhÜ ÇÜ®c 

chào đón các gia đình mới cûa 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 và trò chuyện với nhân viên cûa trÜ©ng. Chúng 

tôi cũng xin chào đón nhân viên mới gia nhÆp gia 

Çình trÜ©ng St Albans East: Florencia Montero, 

Heidi Ma và Salise Salih. 

 

G¥p G« Giáo Viên 
Gặp gỡ giáo viên dự kiến vào thứ Tư ngày 13 

tháng 2, từ 5:30 -7pm. Đây là một cơ hội tuyệt vời 

cho học sinh và phụ huynh đến thăm lớp học của 

con quí vÎ, gặp gỡ và trò chuyện với các giáo viên 

phø trách lớp và giáo viên chuyên ngành. 

 

Bản Tin Chương Trình Giảng Dạy Cấp L§p Trên 

COMPASS. 

Tuần tới, các thông báo bản tin chương trình giảng 

dạy cûa các cấp l§p sẽ được tải lên Cổng Thông Tin 

dành cho phụ huynh trên COMPASS, cung cấp cho 

phụ huynh bản tóm tắt các kỹ năng, kiến thức và 

hiểu biết cần thiết mà học sinh sẽ học trong suốt 

Học Kỳ Một.  

Xây dựng mối quan hệ đối tác trong học tập, giữa 

gia Çình và h†c ÇÜ©ng là điều cần thiết trong việc 

hỗ trợ, phát triển và làm gÜÖng mÅu hành vi tích cực 

cho học sinh về việc học tập của các em. Chúng tôi  

 

khuyến khích các bậc cha mẹ dành thời gian để thảo 

luận v§i con mình về việc học mà em đã tham gia ª 

trÜ©ng. 
 

Có M¥t Tåi TrÜ©ng 
ñi h†c đúng giờ: “V¡ng m¥t không ÇÜ®c chÃp 

nhÆn” 

Một viŒc Çáng làm để nâng cao sự thành công của 

h†c sinh ở trường là đảm bảo các em đi h†c đúng 

giờ và kÎp lúc để chuẩn bị cho ngày h†c trÜ§c m¥t. 

Thực tế là Çi h†c trễ và nghÌ h†c nhiŠu ảnh hưởng 

trực tiếp đến việc học môn Anh væn và môn Toán 

của con quí vÎ. TrÜ©ng Ti‹u H†c St Albans East đã 

xác định học sinh đi học ÇŠu Ç¥n là một lĩnh vực ưu 

tiên trong năm nay để hỗ trợ học sinh trong viŒc h†c 

tÆp và phát triển kÏ næng giao ti‰p. 

 

Đón Con VŠ Sau Giờ H†c 
Phụ huynh được nhắc nhở rằng Çón con sau giờ 

học từ 3.15-3.30 chiŠu. Nhân viên tr¿c sân và giám 

sát h†c sinh chÌ Ç‰n 3.30 chiŠu. Sau gi© Çó së không 

có ngÜ©i giám sát h†c sinh trong sân trÜ©ng. Vui 

lòng sắp xếp để con quí vÎ đi bộ về nhà hoặc được 

đón vŠ trÜ§c 3:30 chiều. Nếu viŒc này khó khăn, quí 

vÎ có thể sử dụng Camp Australia (1300 105 343), 

dÎch vø này điều hành chương trình gi» trÈ sau gi© 

h†c rÃt tÓt. 

 

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 Çã có 

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  
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cầu báo cáo v§i Văn phòng trường, kš vào s° thæm 

vi‰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 

nhÆn dång cho trÜ©ng. 

 

ĐÆu Xe Và Lái Xe Quanh Trường  
Tin hay không, trÜ©ng chúng ta là một trong những 

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 vị trí phía trước 

gÀn trÜ©ng và một số người trong chúng ta sẽ cần 

phải đi bộ vài mét .. giống như chúng ta làm khi 

chúng ta đậu xe trong một bãi đậu xe của trung tâm 

mua sắm vây. 

Tất cả mọi người hãy có trách nhiệm để TẤT CẢ 

các h†c sinh CỦA CHÚNG TA Ç‰n trÜ©ng 

ÇÜ®c an toàn hàng ngày. 

Xin lưu š khu vực tốc độ xung quanh trường là 

40km mọi lúc. 

 

Nón Nhà TrÜ©ng 
Nón nhà trÜ©ng phäi ÇÜ®c Ç¶i trong H†c Kÿ 1 khi ra 

chÖi và có th‹ mua tØ væn phòng trÜ©ng. Giá $10 cho 

nón lÜ«i trai che gáy và $13 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 mua bảo hiểm tai nạn / bảo 

hiểm xe cÙu thÜÖng, chịu trách nhiệm thanh toán chi 

phí điều trị y tế cho con em cûa mình, bao gồm chi 

phí xe cÙu thÜÖng  / và bất kỳ chi phí vận chuyển 

nào khác. 

 

Hội đồng trường 
Lúc này là thời gian trong năm mà tôi kêu gọi Phụ 

Huynh xem xét viŒc đề cử vào Hội ñồng Trường. 

Đây là một cách tuyệt vời Ç‹ quí vÎ đóng góp cho 

trường.  

Hội ñồng Trường họp hai lần trong m¶t h†c kÿ và 

m‡i lÀn khoäng m¶t ti‰ng, các Tiểu Ban trong Hội 

ñồng Trường họp hai lần trong m¶t h†c kÿ và m‡i 

lÀn khoäng nºa ti‰ng. Tôi mong mÕi quí vÎ xem xét  

 

viŒc đề cử vào Hội ñồng Trường, và tôi rất hoan hÌ 

gặp bất cứ ai để thảo luận thêm chi ti‰t liên quan 

Ç‰n vÃn ÇŠ này. 

 

Kêu G†i ñŠ Cº 
TrÜ©ng Ti‹u H†c St Albans East Çang kêu g†i ÇŠ cº 

vào H¶i ñÒng TrÜ©ng cho niên khoá 2019. Chúng 

tôi có (3) vÎ trí trÓng cho Phø Huynh và (2) vÎ trí 

trÓng cho Thành Viên C¶ng ñÒng. 

 

Vui lòng Ç‰n lÃy ÇÖn ÇŠ cº tåi væn phòng trÜ©ng n‰u 

quí vÎ có š ÇÎnh. ñÖn ÇŠ cº phäi ÇÜ®c n¶p trÜ§c 4 

gi© chiŠu ThÙ Sáu 15 Tháng Hai. 

 

 

Paul Busuttil 

HiŒu TrÜªng. 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Quan Tr†ng 

Ngày S¿ kiŒn L§p 

8 tháng Hai Th‹ thao Liên trÜ©ng 

tåi trÜ©ng 

L§p 5/6 

13 tháng Hai G¥p g« Giáo viên 

5:30pm -7:00pm 

Toàn 

trÜ©ng 

15  tháng Hai Th‹ thao Liên trÜ©ng 

tåi trÜ©ng 

L§p  5/6 

22  tháng Hai Th‹ thao Liên trÜ©ng 

tåi trÜ©ng 

L§p  5/6 

1 tháng Ba Th‹ thao Liên trÜ©ng 

tåi trÜ©ng 

L§p  5/6 

8  tháng Ba Th‹ thao Liên trÜ©ng 

tåi trÜ©ng khác 

L§p  5/6 

15  tháng Ba Th‹ thao Liên trÜ©ng 

tåi trÜ©ng khác 

L§p  5/6 

22 March Th‹ thao Liên trÜ©ng 

tåi trÜ©ng khác 

L§p  5/6 

18, 19,20 22  

tháng Ba 

Phòng khám ch»a 

ræng lÜu Ç¶ng 

Toàn 

trÜ©ng 

26,27 & 28  

tháng Ba 

L§p h†c Di Ç¶ng vŠ 

ñ©i sÓng 

Toàn 

trÜ©ng 


