Message from the Principal
Dear Parents & Guardians
It has been a wonderful start to the 2019 school year! I cannot
believe we have past the half way mark of Term One. Where
does the time go. Our students have settled into classrooms
extremely well and teachers are implementing rigorous
teaching and learning programs to support and grow your
child’s learning. Last week we had our first coffee and chat in
the staffroom. It was pleasing to welcome many parents,
answering their questions over a coffee and a biscuit. This
informal session will be scheduled again where parents can
come and meet other parents and chat all things school. Be
sure you are logged into COMPASS to receive up to date
information.
Mathletics & Reading Eggs
All students have received their unique login details to access
Mathletics and Reading Eggs. This is a secure online platform
that enables students to reinforce understandings and skills
learnt at school by accessing curriculum content set up by
your child’s classroom teacher. Students have access to a full
set of curriculum activities aligned to the Victorian Curriculum,
designed to engage students and develop students
knowledge and understanding in an interactive fun learning
environment.

Junior School Council Members 2019
Room 9 - Zobia Zaid
Room 11 - Rubi Jovanovski
Room 13 - Leo Cvetkovski
Year 1/2 Room 14 - Havanah Lamarque
Room 15 - Eric Nguyen
Room 16 - Sukhman Chahal

Year 3/4

Year 5/6

Room 1 Di - Jeiane Clifford
Room 2 Shelley - Kaylah Tran
Room 4 Melanie - Shayan Tanoli
Room 7 Soph - Vanhou Sialaoa Ioane
Room 8 Drew - Trang Ngo
Room 20 Yusuf Abdi
Room 21 Dima Daoo.
Room 23 Jamie Vo
Room 24 Yen Bui.

Parents Helpers Needed
I would like to open an invitation to parents who wish to
volunteer some of their time during the school day to help
around the school. Some of these tasks can include:
Fundraising Mother’s Day Stall, Father’s Day Stall,
Christmas Raffle

We will be hosting a parent interactive workshop on Friday 15
March at 9am in the staffroom to showcase both Mathletics
and Reading Eggs.

Canteen Lunch Orders, Serving, Cleaning

I would like to take this opportunity to welcome and introduce
our school student leaders for 2019. It has been a pleasure
working alongside them this term and I look forward to having
many more discussions of how we can provide students with
a voice around learning and opportunities to improve our
school.

Special Events Twilight Evening, BBQ, Art Show, Family
Nights, Sports Days

School Captains: Dylan Lopez & Breeah Rehman
Vice Captains: Jassi Mangat & Dinda Widya Murti Ni Made

Library Book covering, Shelving books, Displays

Classroom Reading, Resource Making, Classroom
Displays, Excursions
Buildings & Grounds Gardening, Working Bees
We value partnerships in learning and providing opportunities
for our students and parents to engage with our wonderful
school. Any time parents can volunteer would be greatly
appreciated. Please note parents will require a Working With
Children’s Check that can be obtained online at no cost.
Please fill in the flier attached to newsletter and return to the
front office.
Thank you in advance for your assistance.
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Dogs on school grounds
Dogs are an important part of life for many families, and as
such are often included in day-to-day activities such as
walking children to and from school. St Albans East PS
appreciates this inclusion and values pet ownership as an
educational experience. I also acknowledge other people can
find contact with dogs stressful, even frightening, therefore
can I ask parents to not bring their dogs on school grounds. I
appreciate your cooperation.
School Photos
School photos will be on Wednesday 13 March. Student
photo order envelopes have been distributed to every student
and it is important that the order instructions are followed.
Family/Sibling photo order envelopes can be collected from
the school office.
Student Free Day
On Friday 29 March, students are not required at school.
Staff will continue to work with Berry Street.
Paul Busuttil
Principal

Important Dates
Date

Event

Grade

13 March

School Photo Day

Whole School

15 March

For Parents

14 March

Mathletics and
Reading Eggs
Showcase
Prep Excursion

15 March

Interschool Sports

Grade 6

21 March

Prep Excursion

Room 19 & 22

22 March

Interschool Sports
Away
Teeth on Wheels

Grade 6

Life Ed Van

Whole School

Student Free Day

Whole School

18,19,20 & 22
March
26,27 & 28
March
29 March

Room 17 & 18

Whole School

Easter Raffle
This year, we are having a bumper Easter Raffle. With this flyer,
you will receive some raffle tickets to purchase yourself
or to sell to family and friends.
The tickets are only $1 each and the Easter prize baskets are fantastic!
We are also seeking your help by the way of donations for
our bumper Easter Raffle.
We would like to ask all families to donate an Easter egg or related gift
to the school for our raffle.
Please send Easter donations to the school office by Thursday 28 March.
The Easter Raffle and the special donator’s prize will be drawn
at the school office, on Wednesday 3 April. Winners will be notified.
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ST ALBANS EAST PRIMARY SCHOOL
Principal:
Assistant Principal:
Assistant Principal:

Paul Busuttil
Ricky Potter
Koreena Carlton

Phone: 03 9366 2071 Fax: 03 9366 4237
Email: st.albans.east.ps@edumail.vic.gov.au

PARENT VOLUNTEER INFORMATION
Student Name:

_______________________________________________

Room Number:

_______________________________________________

Parent Name:

_______________________________________________

Contact Number:

______________________________________________

Days available:
(Please circle)

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

I am interested in helping with the following: (Please circle)
Fundraising

Mother’s Day Stall

Father’s Day Stall

Canteen

Lunch Orders

Serving

Library

Book covering

Shelving books

Special Events

Twilight Evening

Classroom

Reading

Buildings & Grounds

BBQ

Cleaning

Art Show

Resource Making

Gardening

Christmas Raffle

Displays
Family Nights

Classroom Displays

Sports Days
Excursions

Working Bees

Do you have particular skills that you would like to offer St Albans East PS?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Please Note: All volunteers are required to give a copy of their current Working with Children
Check to the school prior to being able to assist with these events. A volunteer WWCC is free.
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Pupil of the Week 2019
Year
5/6

Room
20 –
Mrs Moodley

School Values
Respect and
responsibility

5/6

21 – Mr Gandy/
Mrs Merritt

All

5/6

23 –
Ms Briony Gorst

Responsibility,
learning,
cooperation

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
Prep
Prep

24 –
Mr Lin
1–
Ms Linsell
2–
Miss Bertolini
4–
Ms Meehan
7–
Ms Stefanidis
8–
Mr Coleman
9–
Ms Montero
11 –
Mrs Gooderham
13 –
Mrs Ma
14 –
Mrs Gatto
15 –
Mrs Tran
16 –
Mr Wood
17 –
Mrs Salier
18 –
Miss McCallum
19 –
Ms Salih

Learning
respect
All

Term I – Week 6: ending 08-03-2019
Comment

Student's Name

Stays on point and doesn’t get distracted
during learning.
A very cooperative student who makes
others included and tries his best in
learning.
For always listening.

Alex Gibson
TJ Van Taarling
Breeah Rehman

For taking on the responsibility for
editing our assembly showcase.

Aaron Chen

For overcoming her fears and delivering a
speech to the class
Always being kind to his classmates
For a great start to school

Learning

Learning
Learning
Cooperation
Learning &
Responsibility
Learning &
Responsibility
all values
All Values
Respect and
Learning
Cooperation&
Responsibility
Cooperation &
Responsibility

Varun Puppala
Xian Fabito

For confidently speaking and sharing her
opinion in her reading group this week
For his quick responses when answering
the times tables!
Understanding how to name 4, 5,6 and 7
digit numbers
For being so helpful during class time and
always thinking of others.
For learning the 100 Magic words. Well
done!
You have been taking responsibility for
your learning by listening in class.
Listening carefully so that he always
knows what he has to do.
For always helping others and displaying
all school values.
For consistently showing respect to all
classmates and for achieving great
success on his spelling tests.
For being a great helper in the classroom
and always helping his friends.
For being a great helper in the classroom
and always helping others
Doing a fantastic job with memorising the
days of the week.

Learning

Yen Bui

Amanda Vang
Hassan Ahmed
Susan Ma
Bezawit Ayele
Duncan Tran
Gibson Paye
Ethan Lai
Ivan Nguyen
Yared Isaac
Alazar Ayele
AlazarAyele
Ellie Pham

Prep

22 –
Mr French

Learning

For pointing to each word while reading.
Radical reading Zayd!

Zayd Tahir

P.E.

Mr Sherwill

All

For displaying fantastic Teeball skills

Marline Gbeleyee

STEM

Mr V.

All

Performing
Arts

Mrs Armocida/
Mrs Price
Mr
Max Barker

Auslan

Mim

Visual Art

All

All

Great work completing her homework
For wonderful Monet inspired artwork!
For showing excellent understanding
when learning beat notation
Excellent concentration and learning in
Auslan

Maddy Wheeler
Azaria Thomas
Bartley
Ashton Tran
(room 15)
Gurmat Dhillon
(room 13)
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TRƯỜNG VIỆT-NGỮ LỄ-VĂN

Ghi danh niên học 2019
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ThÜ HiŒu TrÜªng
Kính gªi Phø Huynh và NgÜ©i Giám H¶,
ThÆt là một khởi đầu tuyệt vời cho năm học 2019!
Tôi không th‹ tin ÇÜ®c rằng chúng ta đã Çi ÇÜ®c nửa
chặng đường của Học Kỳ một. Thời gian trôi thÆt
nhanh. Học sinh của chúng tôi đã ổn định vào lớp
học rất tốt và giáo viên đang thực hiện các chương
trình dạy và học nghiêm túc để hỗ trợ và phát triển
việc học tập cho con cûa quí vÎ. Tuần trước chúng
tôi đã có bu°i uÓng cà phê đầu tiên và trò chuyện
trong phòng nhân viên. Tôi rất hoan hÌ được chào
đón nhiều phụ huynh, uÓng cà phê, æn bánh và trả lời
nh»ng câu hỏi của họ. Bu°i trò chuyŒn thân mÆt này
sẽ được lên lịch một lần nữa, Ç‹ tåo cÖ h¶i cho phụ
huynh gặp gỡ lÅn nhau và trò chuyện vŠ tất cả mọi
thứ liên quan Ç‰n trường. Xin quí vÎ ÇØng quên
đăng nhập vào COMPASS thÜ©ng xuyên để nhận
thông tin cập nhật.

Tôi muốn nhân cơ hội này chào đón và giới thiệu
các em h†c sinh gi» vai trò lãnh đạo cûa trÜ©ng cho
năm 2019. Thật vui khi được làm việc cùng với các
em trong nhiệm kỳ này và tôi mong muốn có thêm
nhiều cuộc thảo luận về cách chúng tôi có thể cung
cấp cho h†c sinh tiếng nói chung quanh việc học và
cơ hội để cải thiện trường học của chúng ta.
TrÜªng TrÜ©ng: Dylan Lopez & Breeah Rehman
Phó TrÜ©ng: Jassi Mangat & Dinda Widya Murti N
Thành viên H¶i ñÒng H†c Sinh 2019

Ùng døng Mathletics & Reading Eggs

Phòng 9 - Zobia Zaid
Phòng 11 - Rubi Jovanovski
Phòng 13 - Leo Cvetkovski
Phòng 14 - Havanah Lamarque
Phòng 15 - Eric Nguyen
Phòng 16 - Sukhman Chahal

Tất cả học sinh đã nhận được chi ti‰t đăng nhập cá
nhân để truy cập chÜÖng trình h†c toán Mathletics và
chÜÖng trình tÆp Ç†c Reading Eggs. Đây là một
chÜÖng trình h†c trực tuyến an toàn cho phép học
sinh củng cố những hiểu biết và kỹ năng học được ở
trường bằng cách truy cập nội dung chương trình
giảng dạy được thiết lập bởi giáo viên lớp học cûa
con quí vÎ. Học sinh có th‹ truy cập đầy đủ các bài
tÆp trong chương trình giảng dạy phù hợp với
Chương trình giảng dạy cûa Victoria, được thiết kế
để thu hút h†c sinh và phát triển kiến thức cÛng nhÜ
hiểu biết của h†c sinh trong một môi trường học tập
vui vẻ tương tác.

L§p 1/2

Chúng tôi sẽ tổ chức một bu°i sinh hoåt tương tác
cho phụ huynh vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba lúc 9 giờ
sáng trong phòng nhân viên để giới thiệu vŠ Ùng
døng Mathletics và Reading Eggs.

CÀn S¿ Giúp ñ« Cûa Phø Huynh
Tôi muốn thân mời bÃt cÙ phụ huynh nào muÓn tình
nguyện giúp trÜ©ng trong gi© h†c. Một số công viŒc
có thể bao gồm:

L§p 3/4

L§p 5/6

Phòng 1 Di - Jeiane Clifford
Phòng 2 Shelley - Kaylah Tran
Phòng 4 Melanie - Shayan Tanoli
Phòng 7 Soph - Vanhou Sialaoa Ioane
Phòng 8 Drew - Trang Ngo
Phòng 20 Yusuf Abdi
Phòng 21 Dima Daoo.
Phòng 23 Jamie Vo
Room 24 Yen Bui.
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Gây quỹ: bán gian hàng trong ngày Mother’s Day,
Father’s Day, X° SÓ trong dÎp Giáng sinh.
Canteen: Làm ÇÒ ăn trưa, bán ÇÒ æn, lau chùi, d†n
dËp.
Thư viện: Bao sách, x‰p sách vào kŒ, trưng bày sách.
Sự kiện đặc biệt: Bu°i tÓi vui chÖi, NÜ§ng thÎt ngoài
tr©i, Tri‹n lãm mÏ thuật, Đêm gia đình, Ngày thể
thao.
Lớp học: Giúp các em Çọc sách, làm h†c cø, trÜng
bày trong lớp học, Çi du khäo v§i các em.
Phòng Óc & Sân vườn: Làm vÜ©n, T°ng vŒ sinh.
Chúng tôi coi trọng sự hợp tác trong viŒc học tập và
tạo cơ hội cho học sinh cÛng nhÜ phụ huynh tham
gia sinh hoåt vào ngôi trường tuyệt vời của chúng ta.
Bất cứ lúc nào phø huynh có thể tình nguyện Çóng
góp chúng tôi rÃt cäm khích. Xin lưu š phụ huynh
cÀn có thÈ Kiểm tra Làm việc với Trẻ em (Working
With Children Check). ThÈ này có thể xin trực tuyến
miễn phí. N‰u quí vÎ có th‹ giúp trÜ©ng xin vui lòng
điền vào t© giÃy đính kèm trong thÜ này và mang Ç‰n
væn phòng trÜ©ng.
Cảm ơn trÜ§c cho s¿ giúp đỡ của quí vÎ.
Chó trong sân trÜ©ng
Chó là một phÀn quan tr†ng ÇÓi v§i nhiŠu gia Çình và
chúng cÛng thÜ©ng ÇÜ®c tham gia vào nh»ng sinh
hoåt hàng ngày v§i gia Çình nhÜ, chúng ÇÜ®c dÅn Çi
b¶ v§i các em khi Ç‰n trÜ©ng cÛng nhÜ vŠ nhà.
St Albans East PS Çánh gía cao nh»ng viŒc nhÜ vÆy
và coi trọng quyền sở hữu thú cưng như một kinh
nghiệm giáo dục. Tôi cÛng nhÆn bi‰t m¶t sÓ ngÜ©i
khác låi cäm thÃy cæng th£ng, ngay cä cäm thÃy s®
hãi khi ti‰p cÆn v§i chó, do Çó tôi yêu cÀu phø huynh
ÇØng mang chó vào sân trÜ©ng. Tôi rÃt cám Ön s¿ h®p
tác cûa quí vÎ.
Chøp Hình Toàn TrÜ©ng
Chøp hình toàn trÜ©ng sẽ vào Thứ Tư 13 Tháng Ba.
Phong bì Ç¥t chøp hình Çã ÇÜ®c phân phát cho tÃt cä
h†c sinh. ñiŠu quan tr†ng là s¿ chÌ dÅn Ç¥t chøp hình
phäi ÇÜ®c làm Çúng. Phong bì chøp hình chung Gia
Çình/anh chÎ em có th‹ Ç‰n lÃy tåi væn phòng trÜ©ng.

Ngày H†c Sinh ñÜ®c NghÌ H†c
Vào Thứ Sáu 29 Tháng Ba, học sinh không phäi Çi
h†c. Giáo viên ti‰p tøc có bu°i tu nghiŒp v§i Berry
Street.
X° sÓ Phøc Sinh
Năm nay, chúng tôi së có một Xổ số gây quï nhân
ngày lÍ Phục sinh. Quí vÎ sẽ nhận được một số vé số
để tự mua ho¥c bán cho gia Çình và bån bè.
Vé chỉ có 1 đô la 1 t© và n‰u quí vÎ may m¡n có th‹
trúng các giỏ th¿c phÄm thật tuyệt vời!
Chúng tôi cũng đang tìm kiếm sự giúp đỡ của quí vÎ
bằng cách quyên góp th¿c phÄm cho giäi trúng.
Chúng tôi xin tất cả các gia đình tặng một quả trứng
sô cô la hoặc m¶t thÙ th¿c phÄm nào liên quan Ç‰n lÍ
Phøc sinh Ç‹ chúng tôi làm ÇÀy nh»ng giÕ quà giäi
thÜªng cho cu¶c x° sÓ gây quï này.
Xin vui lòng gửi quà đến văn phòng trường trước
Thứ Năm ngày 28 tháng Ba.
Xổ số Phục sinh và giải thưởng đặc biệt së ÇÜ®c x°
tại văn phòng trường, vào thứ Tư ngày 3 tháng Tư.
Người th¡ng giäi sẽ được nhà trÜ©ng thông báo.
Paul Busuttil
Hiệu trưởng

Ngày Quan Tr†ng
Ngày

S¿ kiŒn

L§p

13 tháng Ba

Chøp hình toàn trÜ©ng

Toàn trÜ©ng

14 tháng Ba

Phø huynh

14 tháng Ba

TrÜng bày Ùng døng
Matheletics & Reading Eggs
L§p V« lòng du khäo

Phòng17&18

15 tháng Ba

Th‹ thao Liên trÜ©ng

L§p 6

21 tháng Ba

L§p V« lòng du khäo

Phòng19&22

22 tháng Ba

Th‹ thao Liên trÜ©ng tåi
trÜ©ng khác
Phòng khám ch»a ræng lÜu
Ç¶ng
L§p h†c Di Ç¶ng vŠ ñ©i sÓng

L§p 6
Toàn trÜ©ng

H†c sinh ÇÜ®c nghÌ

Toàn trÜ©ng

18, 19,20 &
22 tháng Ba
26,27 & 28
tháng Ba
29 tháng Ba

Toàn trÜ©ng
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