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Trường  

St Joseph 

Cửa hàng Đồng phục 

Mở cửa vào Thứ Hai và Thứ Sáu từ 

8g30 đến 9g30 sáng 

 

Nhóm Sinh Hoạt Thiếu nhi 

Thứ sáu - 10g sáng đến 11g30  

 

Chăm sóc Ngoài Giờ Học 

Hàng ngày   

7g30 đến 8g30 sáng  

và 3g đến 6g tối  

Thứ ba 2g45 đến 6g tối  

 

Cần giữ chỗ truớc 

ĐT di động:   0437 863 067 

 

Giáo xứ St. Maximilian Kolbe  

Linh mục -  Cha Marek Ptak CR 

Điện thoại:   (08) 8447 3223 

 

Thánh lễ 

Thứ bảy 6g30 tối 

Chủ nhật 8g30 sáng Anh ngữ & 

10g30 sáng Ba Lan ngữ  

Thứ Tu 6g30 tối Anh ngữ & Ba Lan 

ngữ 

Trừ Thứ Ba 
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ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI KOLBE HOUSE  

 
ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI TENISON-WOODS 

HOUSE  
 

  

LUIS LUAL NHU CHUNG LINCOLN KIRK FIONA BUI 

 
ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI JOSEPH HOUSE  

 
ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI MACKILLOP HOUSE  

  

ĐẠI DIỆN HỌC SINH 

  

XANTHUS PHAM AMY NGUYEN 

Các học sinh từ Lớp 4-6 nghe diễn văn và chuẩn bị bầu các đại diện cho năm 2019 . 

Chúng ta nhìn nhận là truờng chúng ta nằm trong đất nuớc Kaura. Chúng ta ghi ơn và tôn kính nguời 

Kaurna là những nguời tiếp tục gìn giữ đồng bằng Adelaide và tỏ lòng tôn kính các bậc Truởng thuợng trong 

quá khứ lẫn hiện tại.  



Tin của Hiệu Trưởng 

Đầu năm học là một thời gian đặc biệt đối với trẻ em và gia đình, nhất là những ai lần đầu tiên đi học hoặc chuyển đến St. Joseph từ một trường khác. Ở 
lớp Mầm non, tôi hân hạnh chào đón những học sinh sau đây: Kingston, Denzel, Jack, Philopatyr, Brianna, Sarah, Dinh-Kiên, Lachlan, Ethan, Emelia, 
Phong, Tania, Lazzaro, Annie, Hanna, William, Maverick, Giulia, Anna và Bilal. 

Trong lớp Mẫu giáo, tôi hân hạnh chào đón các học sinh sau đây: Elide, Feben, Shaelee, Haniya, Mysha, Jessica, Vivian, Charlee, 

Selena, Eleanor, Rosie, Amethyst, Cooper-Jay, Lachlan, Jayden, Orlando, Peter, Daniel, Princetan và Jack. 

Tôi hân hoan chào đón các học sinh sau ở các lớp học lớn hơn trong toàn trường: Christos Walker. 

Tôi hy vọng rằng những kinh nghiệm của các em tại St. Joseph sẽ khuyến khích sở thích học hỏi và cảm giác tò mò của các em. Tôi cũng hy vọng rằng gia 
đình của các em cảm thấy kết nối với việc học tập và phát triển của con cái họ, và sự hợp tác của chúng tôi với họ sẽ là lâu dài và thịnh vượng. 

Tất nhiên, đối với các trẻ em và thiếu niên trở lại trường trong năm nay cũng có cảm giác về một sự khởi đầu mới. Mỗi cấp lớp của năm mới là một trải 
nghiệm khác nhau cho tất cả trẻ em và là một cơ hội kết bạn mới và đặt mục tiêu mới. Cũng tương tự, là các nhà giáo dục, khi năm học mới này bắt đầu, 
chúng ta có một cơ hội khác để thành nhà lãnh đạo hoặc giáo viên mà chúng ta mơ ước được trở thành. Tôi hy vọng rằng, là cá nhân cũng như 

tập thể, chúng ta có thể tiếp tục phát triển và phát triển như những nhà giáo dục, được nuôi dưỡng bởi đức tin và sự quyết tâm của chúng ta để làm cho 
việc giáo dục thực sự có tính giải phóng cho trẻ em và thanh thiếu niên. 

Vì chúng ta bắt đầu năm học mới này, có rất nhiều điều khá thích thú. Trong học kỳ 1, trẻ em sẽ được trải nghiệm trong buổi Tham quan bơi lội toàn 
trường, Thứ ba Shriver, Thứ tư Lễ Tro, Ngày lễ Thánh Giuse, Ngày Hòa hợp và Ngày Thể thao cùng với các chuyến tham quan lớp học và du ngoạn. 

Mặc dù vậy, điều quan trọng là năm 2019 mang đến cho chúng ta cơ hội để tăng cường chất lượng giáo dục mà chúng ta cung cấp - một nền giáo dục 
Công giáo thực sự - trang bị cho trẻ nhỏ và thanh thiếu niên để tự giác hơn, có kỹ năng tư duy phản biện và sẵn sàng và có thể giữ vị trí trong xã hội với tư 
cách là những nhà lãnh đạo cho sự thay đổi trên thế giới. 

Trong một tin khác, Giáo dục thể lực và Nghệ thuật sẽ tiếp tục được giáo viên lớp giảng dạy. Khoa học xã hội và Nhân văn cùng với tiếng Ý sẽ được dạy 
như những buổi học chuyên môn. Ông Cristian Morgado sẽ tiếp tục là giáo viên tiếng Ý của chúng ta. Cô Deb Cashel một lần nữa sẽ dạy môn Khoa học 
xã hội và nhân văn (HASS) cũng như làm việc trong Thư viện. Bà Maria Coleman sẽ mở cửa và trông coi Trung tâm Gabby Hamlyn  (Thư viện) vào thứ 
hai, thứ ba, thứ tư và sáng thứ năm từ 8g30 đến 8g45 sáng cho học sinh và phụ huynh. 

CƠ CẤU LỚP HỌC 2019    CÁC GIÁO VIÊN CHUYÊN MÔN     Phụ giáo 

Mẫu giáo: Catherine Crosbie   Ý ngữ: Cristian Morgado     Lớp học: Susan Scheller 

Mẫu giáo/ Lớp 1: Fran Wanders   Khoa học Nhân Bản & Xã hội: Deb Cashel   Lớp học/ Văn phòng: Jodie Mannix 

Mẫu giáo/ Lớp 1: Malama Theodosi   Thư viện: Deb Cashel      Lớp học: Maria Coleman 

Lớp 2/3: Natalie Doyle                Giáo dục Hội nhập: Louise Moody    Vỡ lòng: Jan James 

Lớp 3/4: Ben Higgins     Anh ngữ là ngôn ngữ phụ thêm (EAL): Louise Moody   WHS/Bảo trì:  Michael Higgie 

Lớp 4/5: Matt Pick    Lãnh đạo môn Giảng dạy & Học tập: Louise Moody  Hành chánh  

Lớp 6: Jane Smith     Literacy/Numeracy Key Teacher: Simon McCullough   Nhân viên tài chính: Karyn Burlow 

Hiệu trưởng: Shaun O’Leary                                                                Thư ký: Tanya Brereton 

APRIM: Simon McCullough 

Lịch học kỳ 1 đã được đính kèm như một phần của bản tin tuần này. Tôi muốn đặc biệt lưu ý quí vị đến các sự kiện sau: 

Buổi Thông tin dành cho Phụ huynh Lớp 4/5 và Lớp 6 - Thứ Hai ngày 11 tháng 2. Điều này sẽ liên quan đến việc các giáo viên lớp phác thảo các 
chương trình và nội quy của lớp. Đây là cơ hội để phụ huynh gặp gỡ giáo viên và nghe về các thói quen trong lớp và phương cách mà họ có thể hỗ trợ con 
mình làm bài tập về nhà, v.v. 

Buổi Thông tin dành cho Phụ huynh Lớp Mẫu giáo/ 1, 2/3 và 3/4 và Hội Thảo Văn học - Thứ ba 12 tháng 2. Điều này sẽ liên quan đến việc giáo viên 
trong lớp phác thảo các chương trình và nội quy của lớp. Đây là cơ hội để phụ huynh gặp gỡ giáo viên và nghe về các thói quen trong lớp và phương cách 
mà họ có thể hỗ trợ con mình làm bài tập về nhà, v.v. Giáo viên lớp R / 1 và 2/3 của chúng tôi sẽ kèm thêm phần Hội thảo về Văn học như một phần của 
buổi thông tin. 

Ngoài ra, các cuộc phỏng vấn Phụ huynh / Giáo viên cũng sẽ diễn ra trong Tuần 9 của học kỳ này. Nhiều thông tin sẽ được chuyển đến cho quí vị trong 
thời gian gần với các sự kiện này. 

Ngày học sinh được nghỉ học - Thứ Hai 18 tháng 2. Giáo viên của chúng tôi sẽ cùng với các giáo viên từ các trường tiểu học Công giáo ở Vùng Tây 
Bắc tham gia một ngày học tập Chuyên môn về STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học). Ngày này sẽ cung cấp cho giáo viên nhiều hiểu biết 
hơn về STEM và cách kết hợp việc giảng dạy STEM vào giáo trình của lớp. Trường St Joseph sẽ đóng cửa vào ngày này. 

Họp Đại Hội Thường niên - Thứ Hai 25 tháng 2 lúc 6 giờ chiều. Tôi sẽ trình bày trong đại hội thường niên trong Hội trường của trường những thành 
tích học tập của học sinh từ năm 2018 và kế hoạch tương lai của chúng ta. Thân mời tất cả gia đình học sinh tham dự. 

Thứ Tư Lễ Tro - Thứ Tư 6 tháng 3. Toàn bộ trường học, chúng tôi sẽ tham gia cộng đồng giáo xứ để cử hành thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro trong Nhà thờ St 
Maximilian Kolbe. Thân mời phụ huynh tham gia cùng chúng tôi trong thánh lễ này. 

Ngày Bổn mạng Thánh Giuse - Thứ Ba 19 tháng 3. Cả trường chúng ta sẽ cùng với cộng đồng giáo xứ để cử hành thánh lễ Ngày Bổn mạng Thánh 
Giuse trong Nhà thờ St Maximilian Kolbe. Thân mời toàn thể phụ huynh tham gia cùng chúng tôi trong buổi lễ này. Thông tin chi tiết về ngày này sẽ được 
chuyển đến quí vị gần thời gian này. 

Ngày Thể thao - Thứ Sáu 5 tháng Tư. Ngày Thể thao năm nay sẽ được tổ chức tại Bãi biển Semaphore. Nó hứa hẹn là một ngày tuyệt vời đầy niềm vui 
cho tất cả trẻ em của chúng ta. Thông tin chi tiết sẽ được chuyển đến quí vị gần thời gian này. 

Các buổi Tập họp toàn trường - Thứ Sáu Tuần 1, 5 và 10. 

Một sinh hoạt cộng đồng khác của chúng ta tại St Joseph là các buổi tập họp toàn trường của chúng tôi. Các buổi tập họp toàn trường sẽ diễn ra trong các 
tuần 1, 5 và 10 của mỗi học kỳ vào thứ sáu lúc 8g45 sáng. Thân mời phụ huynh tham dự các buổi tập họp để chúng ta kỷ niệm việc cùng nhau học tập và 
làm việc. 

Chào đón! 

Khởi đầu mới 

Các lễ hội Sắp tới 



Tin của APRIM  

Tin của Hiệu Trưởng tiếp theo 

Sau đây là những nguồn cấp dữ liệu twitter gần đây từ Giáo hoàng Francis: 

· Thiên Chúa cần những người mang sự tha thứ và lòng thương xót của Ngài vào thế giới 

· Thiên Chúa yêu thương chúng ta theo một cách để đè bẹp mọi sự cô đơn và cô lập 

· Chúa Thánh Thần, người duy trì Giáo hội, trở lại với chúng ta, dạy chúng ta hiệp nhất, làm mới tâm hồn và giúp chúng ta yêu thương như Chúa 
Giêsu đã dạy chúng ta 

· Đừng bao giờ quên quy tắc vàng này: Hãy làm những gì cho người khác mà bạn muốn họ làm cho bạn (Mt 7,12) 

Những thông điệp từ Giáo hoàng hiện tại của chúng ta nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc đánh giá tất cả những người chúng ta tiếp xúc trong 
suốt cuộc đời chúng ta. 

Trong hai tuần qua, tôi đã gặp các giáo viên để có những cuộc trò chuyện chuyên nghiệp về trường của chúng ta, những gì chúng ta đại diện và các lãnh 
vực trọng tâm của chúng ta trong năm 2019. Kinh nghiệm lãnh đạo cùng với sự phát triển chuyên môn của tôi đã dạy cho tôi tầm quan trọng là nhân viên có 
cái nhìn chung rõ ràng, làm việc bổ xung nhau và dựa trên thực tiễn giảng dạy của họ về dữ liệu và nghiên cứu đương đại. Quan trọng nhất là các nhà giáo 
dục, chúng ta cần có một kết nối giữa  con người và phát triển mối quan hệ tin tưởng tích cực với mỗi đứa trẻ. Khi những lãnh vực chính này là hiển nhiên, 
chúng ta thấy được tác động lớn nhất đến việc cải thiện kết quả học tập và phúc lợi của học sinh. 

Năm 2018, nhân viên đã phát triển hai tài liệu quan trọng để hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập toàn trường. Tài liệu Nguyên tắc sư phạm của chúng tôi 
phác thảo rõ ràng cách chúng tôi giảng dạy tại Trường St Joseph và tài liệu Việc Thực hành Văn hóa được đồng ý nêu ra những gì sẽ được dạy trong lãnh 
vực Anh ngữ và Văn học. 

Năm 2019, chúng tôi sẽ tiếp tục có các lớp Văn học và Số học riêng biệt cho toàn trường; thời gian không bị gián đoạn để việc giảng dạy và học tập được 
tập trung vào việc phát triển sự hiểu biết, kiến thức và kỹ năng của trẻ em trong các lãnh vực quan trọng của đời sống học đường. 

Giáo dục tôn giáo là một lãnh vực học tập quan trọng khác trong trường chúng ta. Trẻ em thường xuyên có cơ hội phát triển mối quan hệ cá nhân với Chúa 
qua việc tham gia các buổi cầu nguyện, học cách sống đức tin tràn đầy cuộc sống được thông báo bằng thánh thư, tiếp cận với những người thiếu thốn 
trong cộng đồng của chúng ta, tạo cảm giác cộng đồng trong các lớp học và trong toàn trường, làm chứng cho tình yêu của Chúa cho tất cả các sinh vật 
trên Trái đất và nhận ra mỗi chúng ta là những món quà độc đáo được tạo ra từ hình ảnh và chân dung của Thiên Chúa. 

Tất nhiên, có nhiều lãnh vực khác mà chúng tôi tập trung tại trường St. Joseph, tuy nhiên những lãnh vực được đề cập ở trên là phần không thể thiếu đối 
với chúng tôi. Nếu quí vị muốn biết thêm thông tin, vui lòng gặp giáo viên lớp của con em hoặc một thành viên của nhóm lãnh đạo. 

Là một giáo viên, chúng tôi cũng đang trong tiến trình hoàn thiện Kế hoạch Cải tiến Hàng năm 2019 mà tôi sẽ nói thêm trong các bản tin sắp tới. 

Xin Chúa tiếp tục ban phước cho tất cả các gia đình của chúng ta trong suốt năm 2019. 

Cùng hợp tác làm việc với quí vị. 

Shaun O’ Leary. 

Bản sắc Công Giáo 

Chào mừng mọi người trở lại trường! Tôi hy vọng mọi người đã có một Giáng sinh tuyệt vời và đã có thể dành thời gian nghỉ lễ gia đình bên nhau để làm 

những gì mình thích cùng nhau làm. Trong học kỳ này, chúng ta sẽ kỷ niệm Thứ Tư Lễ Tro, hành trình Mùa Chay của chúng ta, Ngày Hòa giải, Tuần 

Thánh và Lễ Phục Sinh. Xin theo dõi những ngày trong Nhật ký của trường cho các Thánh lễ và lễ Phụng vụ của chúng tôi trong suốt học kỳ và  hãy cùng 

đến và đón mừng với chúng tôi như một cộng đồng trường học. Một số ngày được liệt kê dưới đây; 

Một số ngày quan trọng - 

Thứ hai 11 tháng 2 – Họp Hội đồng trường 

Thứ hai 18 tháng 2 - Ngày học sinh được nghỉ học - CNWC STEM 

Thứ hai 25 tháng 2 – Đại Hội Thường niên của Hội đồng trường  

Thứ Tư 6 tháng 3 - Thứ Tư Lễ Tro 

Thứ Hai 18 tháng 3 - Thánh Lễ Thánh Patrick 10g sáng 

Thứ ba 19 tháng 3 - Thánh lễ Thánh Joseph 10g sáng 

Thứ hai 25 tháng 3 Tuần lễ Thảo Luận Học tập của Giáo viên Phụ huynh 

Thứ Hai 25 tháng 3 - Thánh lễ Truyền tin 10 giờ sáng 

                                                 Thứ Sáu 5 tháng Tư - Ngày Thể thao tại Bãi biển Semaphore 

                                                 Thứ Hai 8 Tháng Tư - Lễ Kỷ niệm và lễ Phụng vụ cho Tuần Thánh. 

 

Cần Tình nguyện viên: Sự rộng lượng của quí phụ huynh với tư cách là tình nguyện viên dù ở trong căng tin, hay trong các chuyến du ngoạn, trong 
nhóm phụ huynh và thân hữu, trong hội đồng trường hoặc bất kỳ sáng kiến cộng đồng nào khác là quan trọng để tạo ra một cộng đồng thân thiện và hỗ 
trợ mà chúng ta có. Chúng tôi biết rằng mỗi quí vị đều có cuộc sống bận rộn và vì vậy chúng tôi yêu cầu hãy tham gia bất cứ sinh hoạt nào quí vị có thể 
làm được. Tất cả cha mẹ, ông bà và người chăm sóc đều tự động là một phần của hội Phụ huynh và Thân hữu của St Joseph của chúng ta. Nếu quí vị 
muốn trở thành một tình nguyện viên, xin vui lòng cho tôi biết. Hãy ghé lại để trò chuyện hoặc thoải mái gửi email cho tôi - smccul-
lough@stjotto.catholic.edu.au và tôi sẽ liên lạc lại với quí vị để nói chuyện về cách nào quí vị muốn tham gia vào đời sống của trường. Tanya, Karyn và tôi 
cũng có thể hỗ trợ quí vị để sắp xếp bất kỳ yêu cầu nào như xin lý lịch cảnh sát nếu quí vị cần làm việc với trẻ em khác ngoài con em của quí vị. 

Chương trình Bí tích: Các em đang tham gia Chương trình Bí tích sẽ được chịu phép Thêm sức vào cuối năm nay. Ngày giờ và các thông tin thêm sẽ 
được gửi về nhà vào một ngày gần nhất. 

Cầu nguyện cộng đồng: Thân mời phụ hunh tham dự lễ cầu nguyện cộng đồng và ăn mừng như một cộng đồng 
trường học. Lễ cầu nguyện của cộng đồng được tổ chức vào 8g45 mỗi sáng thứ Sáu trong sân trường hoặc trong 
Trung tâm Tenison Woods. 

Trò chuyện buổi sáng: Chúng tôi có trà, cà phê và trò chuyện vào mỗi sáng thứ Ba từ 8g45 phần sân có mái che 
với những chiếc thùng. Hãy cùng tham gia với chúng tôi thường xuyên nếu có thể được. 

Làm việc trên tinh thần hợp tác 

Simon McCullough  

Giảng dạy & Học Tập 



Từ đầu năm học 2019, đồng phục trường St Joseph Ottoway sẽ là đồng phục năng 

động lưỡng giới - là đồng phục thể thao của trường hiện này. 

Vui lòng sắp xếp để đảm bảo con / trẻ em của quí vị đang mặc đồng phục 

đúng đắn trong Học kỳ 1, 2019. 

Mặc đồng phục của trường phản ánh bản sắc của trường không chỉ ở trường mà 

còn trong cộng đồng rộng lớn. Khi học sinh ra tham gia du ngoạn bên ngoài, những 

bình luận tích cực thường được đón nhận về học sinh của chúng ta và các em 

được nhận biết qua đồng phục trường. Việc mặc đồng phục không chỉ cho thấy 

chúng ta là ai mà còn loại bỏ mọi sự cạnh tranh và thời trang cũng như mọi tranh 

cãi vào đầu ngày liên quan đến việc phải mặc gì để đến trường. Đôi khi, các mặt 

hàng đồng phục của trường không được mặc đúng cách, nhất là liên quan đến các 

mặt hàng như giày, vớ và kiểu tóc. Nếu học sinh không mặc đồng phục đúng đắn, 

một giấy báo đồng phục sẽ được gửi về nhà từ giáo viên lớp cho biết điểm đồng 

phục nào cần được sửa đổi. Tôi có bao gồm Tiêu chuẩn đồng phục trường học để 

tham khảo để đảm bảo mặc đồng phục chính xác. 

Tất cả học sinh của St Joseph bị yêu cầu và được mong muốn sẽ mặc đồng 

phục chính xác. 

TIÊU CHUẨN ĐỒNG PHỤC CỦA TRƯỜNG

 

LƯU Ý: Lớp 6 có thể mặc áo khoác kỷ niệm và / hoặc áo polo thể thao. 

Nón 

Phải được đội cho tất cả các sinh hoạt ngoài trời bao gồm chơi đùa trong Học kỳ 1 
và 4 Có thể được đội nhưng không bắt buộc trong Học kỳ 2 và 3 trong tất cả các 
giờ học ngoài trời, Ra chơi 1 & Ra chơi 2 

Phải được đội QUANH năm khi tham dự các chuyến du ngoạn / sự kiện cả ngày 
bên ngoài (thí dụ Ngày Thể thao, v.v.) (Hãy tham khảo Qui định của Hội đồng Ung 
thư) 

Kiểu tóc 

Màu tóc và vệt màu được giới hạn ở 2-3 màu sáng hơn hoặc tối hơn màu tóc tự 
nhiên của trẻ và phải được giữ sạch sẽ, gọn gàng. 

Tất cả tóc dài hơn đỉnh của chiều cao cổ áo phải được cột lại (ví dụ đuôi ngựa) 

Phụ kiện tóc 

Băng đô: Xanh nhạt hoặc Xanh hải quân 

Scrunchies, Ruy băng hoặc Kẹp / Móc cài: Xanh nhạt hoặc Xanh hải quân 

Đồ cột tóc: Xanh nhạt hoặc Xanh hải quân hoặc màu tóc tự nhiên 

Các lựa chọn khác 

Một sợi dây chuyền bằng vàng hoặc bạc mỏng có biểu tượng tôn giáo có thể được 
đeo dưới áo, trẻ phảichịu trách nhiệm nếu bị mất. Đồng hồ và nhận dạng cảnh báo 
có thể được đeo. Bông tai - chỉ có thể đeo đinh tán nhỏ (đá khai sinh, vàng hoặc 
bạc) - giới hạn ở MỘT CHIẾC mỗi tai. Khăn quàng cổ, găng tay và mũ len - Xanh 
hải quân hoặc Xanh nhạt 

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP 

Các kiểu cắt / uốn khác thường, ví dụ như đuôi chuột, cạo đầu, vết cắt có hoa văn, 
Hoa văn có màu sắc. Cắt ngắn hơn cỡ số 2. Sử dụng keo màu hoặc keo xịt tóc. 

Phụ kiện thời trang (bao gồm Lắc tay, vòng tay, nhẫn). Các loại trang điểm nào 
(bao gồm cả sơn móng tay). Bất kỳ đồ trang sức bấm lỗ trên cơ thể (bao gồm cả 
đinh tán rõ ràng) ngoài bông tai được phê duyệt. Sơn móng tay nuớc. Mặc thêm áo 
ngoài bổ sung để thêm ấm áp mà không phải là màu xanh hải quân đơn giản. 

XIN VUI LÒNG GHI RÕ RÀNG TÊN CỦA TRẺ TRÊN  

TẤT CẢ CÁC ĐỒNG PHỤC TRƯỜNG 

Tôi cũng yêu cầu phụ huynh kiểm tra thường xuyên tên con em trong các đồng 
phục trường để biết được con em mặc đúng đồng phục của mình - đặc biệt là nón. 
Nếu quí vị thấy con em vô tình ‘nhặt được đồ đồng phục củatrẻ em khác, vui lòng 
trả lại cho văn phòng và vật này sẽ được trả lại cho đúng chủ. 

NỮ NAM 

Quần ngắn thể thao, củng HAYquần 
thung xanh dương có huy hiệu 

Quần ngắn thể thao HAY quần 
thung xanh dương có huy hiệu 

Áo polo thể thao dài tay hay ngắn tay có huy hiệu 

Áo khoác của trường có huy hiệu trường 

Vớ thể thao trắng trơn che mắt cá ( không huy hiệu hay xọc) 

Giày thể thao có dây HAY miếng dán cho lớp sơ cấp (chủ yếu màu trắng hay 

đen) 

Nón xanh dương có huy hiệu trường (loại có vành) 

Đồng phục của trường 

Chào mừng trở lại năm học. Tất cả học sinh đã mượn sách của 
thư viện của trường và tôi kêu gọi tất cả các bậc phụ huynh và 
người chăm sóc hãy hỗ trợ thư viện trường bằng cách giúp đỡ 
cho con em trả lại sách và tiếp tục mượn. Thư viện của chúng tôi 
mở cửa từ Thứ Hai - Thứ Năm, từ 8g30 sáng để quí vị có thể trả 
hoặc mượn sách. 

Các mẫu đơn đặt hàng của Câu lạc bộ Sách cho học kỳ này đã 
được gửi về nhà và nếu quí phụ huynh muốn đặt mua sách, vui 
lòng truy cập trực tuyến hoặc gửi lại mẫu đơn đặt hàng cùng với  
tiền (trong một phong bì) trước Thứ Hai 11 THÁNG HAI. Tôi sẽ 
tồng kết các đơn đặt hàng vào Thứ ba 12 tháng 2. Đây là lần đặt 
mua sách duy nhất cho học kỳ này. 

Đọc sách vui vẻ 

Deb Cashel 

Tin của Thư viện 

Ngày Học sinh được nghỉ 

Thứ hai 18 tháng 2 2019 

OSHC có mở cửa  -   Cần đặt chỗ trước 

Xin gặp Mieke trong OSHC để giữ chỗ 


