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Các học sinh và các giáo viên trường 

Movelle đã rất bận rộn suốt các tuần lễ 

vừa qua. Các học sinh lớp 5/6 đã trãi 

qua 3 ngày của chương trình cắm trại 

Ace-Hi Adventure Park tại Cape 

Schanck, các học sinh lớp Vỡ lòng 2019 

đã hoàn thành 3 buổi chương trình 

chuyển tiếp tại trường, các học sinh Vỡ 

lòng chúng tôi có buổi điểm tâm tại 

trường và các học sinh Lớp 1/2 có 

chương trình Ngủ qua đêm tại trường. 

Những trãi nghiệm này rất quan trọng 

cho các học sinh, và những nụ cười trên 

gương mặt các em xác nhận các em đã 

có thời gian tuyệt vời qua những sự 

kiện này. Những sự kiện như vậy không 

xảy ra nếu như không có các nhân viên 

của chúng tôi dành thời gian rời gia 

đình của họ để tổ chức, và vì điều này, 

chúng tôi chân thành cảm ơn họ. 

Chúng tôi đang tiến hành phân lớp và 

phòng học cho năm học 2019. Với số 

lượng học sinh hiện có chúng tôi sẽ 

phân chia một số lớp học chỉ một cấp 

lớp (Ví dụ Lớp 1) cũng có một số lớp kết 

hợp (Ví dụ Lớp 3/4). Khi chúng tôi có số 

lượng học sinh sau cùng, chúng tôi sẽ 

cho các gia đình biết những lớp học nào 

là chỉ một cấp lớp hoặc lớp kết hợp. Vui 

lòng cho văn phòng biết nếu quí vị dự 

định chuyển trường để chúng tôi 

chuyển chỗ học cho học sinh khác trong 

danh sách chờ.  

Gần đây, quí vị đã nhận được giấy 

thông báo mà con quí vị mang về nhà 

về sách vở và các khoản chi phí năm 

học 2019 để các em được sử dụng tối 

đa tất cả hệ thống học tập và các nguồn 

tư liệu tại trường Movelle trong năm 

2019. Chúng tôi vẫn giữ số tiền phí tối 

thiểu cho các gia đình và không thay 

đổi từ năm 2018. Chúng tôi yêu cầu quí 

vị đảm bảo nộp bảng danh mục sách vở 

văn phòng phẩm và thanh toán chi phí 

sách vở hạn chót ngày Thứ Tư 5 tháng 

12 để chúng tôi có thể đặt mua cho con 

quí vị và sẵn sàng cho các em trong học 

kỳ 1 2019. Rất cảm ơn đến những gia 

đình đã thanh toán tiền học phí. 

Học kỳ này đang trôi nhanh, và chỉ còn 

6 tuần sẽ kết thúc năm học, vẫn còn 

nhiều việc để thực hiện. Chúng tôi sẽ tổ 

chức ngày Chương trình Giáo dục cuối 

cùng 2018 vào Thứ Năm 20 Tháng 12 

để các giáo viên lập kế hoạch cho năm 

2019. Trường sẽ đóng cửa, các học sinh 

nghỉ học.  

Ngày cuối năm học 2018 là ngày 21 

Tháng 12, tất cả học sinh sẽ tan học 

sớm lúc 1:10 chiều. Vui lòng thu xếp 

đón trẻ đúng giờ, để các giáo viên có 

thể bắt đầu nghỉ hè. 

Học kỳ 1: Thứ Tư 30 Tháng 1 – Thứ Sáu 

5 Tháng 4 (Học sinh lớp Vỡ lòng bắt đầu 

học Thứ Năm 31 Tháng 1)  

Học kỳ 2: Thứ Ba 23 Tháng 4 – Thứ Sáu 

28 Tháng 6 

Học kỳ 3: Thứ Hai 15 Tháng 7 – Thứ 

Sáu 20 Tháng 9  

Học kỳ 4: Thứ Hai 7 Tháng 10– Thứ Sáu 

20 Tháng 12 

Các ngày Chương trình Giáo dục sẽ 

được thông báo trong năm 2019. 

HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

19/11 P-2 Start Smart Incursion 

23/11 
Ngày Không Đồng Phục 
Quyên tặng quà Giáng sinh 
cho Xổ số 

30/11 
Chương trình Xúc xích nóng 
mùa hè 

3-5/12 Cắm trại Lớp 3/4 Log Cabin  

5/12 
Hạn chót thanh toán tiền 
Sách vở 

7/12 

Họp Toàn trường 
2:15 chiều tại phòng GP  
Hoan nghênh mọi người 
tham dự 

12/12 
Chương trình Văn nghệ 
Giáng Sinh 

17/12 Lễ Tốt nghiệp Lớp 6 

18/12 
Lớp P-2 Xem phim 
Lớp 3-5 Funfields 
Lớp 6 Luna Park 

19/12 Học bạ gửi về nhà 

20/12 
Ngày Chương trình Giáo dục 
Học sinh nghỉ học 

21/12 
Ngày cuối Học kỳ 4 
1:10 chiều tan học 

30/1/ 
19 

Ngày đầu Học kỳ 1  2019 
Lớp 1-6 Bắt đầu 8:50 sáng 

31/1/ 
19 

Ngày đầu học kỳ Lớp Vỡ lòng 
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Tiêu chí trường Movelle:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

Trang 2 

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ GIÁNG SINH &  

XỔ SỐ TRÚNG THƯỞNG 

Các nhân viên bận rộn tổ chức chương trình Xổ số 

Giáng sinh hàng năm. Những năm qua trường chúng 

ta luôn có số lượng lớn giỏ giải thưởng và một lần 

nữa chúng tôi cần sự hỗ trợ của các gia đình quyên 

tặng quà cho chương trình xổ số.  

Chúng tôi tổ chức một ngày Không Đồng Phục cho tất 

cả các học sinh, thay vì quyên tặng môột đồng tiền 

cắc vàng, chúng tôi đề nghị các gia đình giúp nhà 

trường bằng cách quyên tặng các món quà Giáng 

sinh, đồ trang trí, đồ chơi hoặc thực phẩm đóng gói. 

Các học sinh đặt quà quyên tặng vào thùng trong lớp 

học của mình.  

Xin cảm ơn các gia đình đã gửi quyên tặng cho 

chương trình. Rất cảm kích sự hỗ trợ của quí vị. Vé số 

sẽ được rút vào tối buổi Văn nghệ Giáng sinh Thứ Tư 

12 Tháng 12, bắt đầu lúc 5:30 chiều. Thông tin về 

chương trình Văn nghệ Giáng sinh sẽ được thông báo 

sớm.  

Vào Thứ Hai 12 Tháng 11, các học sinh 
lớp 3-6 tham gia 1 giờ chương trình 
học thực nghiệm Start Smart được tổ 
chức bởi ngân hàng Commonwealth 
tìm hiểu về tiền tệ và tiết kiệm.  

Các học sinh lớp 3/4 đã 
được truyềncảm hứng để 
trở thành người phát triển 
tài chính của mình qua 
quyết định khôn ngoan về 
tiêu xài. Sử dụng thực tế, 

bài tập về so sánh mua sắm, các học sinh được hướng dẫn 
hiểu những yếu tố ảnh hưởng tiêu xài của mình và trao đổi 
để chọn cách tiêu xài thích hợp. 
Các học sinh lớp 5 tập trung lập 
mục tiêu tài chính lý tưởng, theo 
khẩu hiệu ‘Xem xét, kiếm tiền, 
dành dụm’, các học sinh được học 
về cơ hội kiếm tiền trong hiện tại. 
Khuyến khích sáng tạo và tiết kiệm khôn ngoan, các học 
sinh hiện được quyền bắt đầu coi sóc tiền cả thoơời gian 
ngắn hạn và dài hạn.  
Các học sinh lớp 6 khám phá những câu truyện của những 
người sáng tạo cách để đạt đến mục tiêu tài chính của họ. 
Các em tập trung vào những chiến lược gây quỹ,các em 
làm việc nhóm tổ chức quản lý và tạo lợi nhuận cho sự 
kiện trường. Những thực tập thực tiễn này giúp các học 
sinh tự tin trong việc quản lý tài chính trong tương lai. Tất 
cả các học sinh thật sự thích thú trãi nghiệm này. Chúng 
tôi hào hứng chờ đợi những gì lớp Vỡ 
lòng-2 được học trong chương trình 
Start Smart vào Thứ Hai tới.  

 

Trường tiểu học Movelle sẽ tổ chức buổi Văn nghệ Giáng sinh 
2018 vào Thứ Tư 12 Tháng 12, bắt đầu lúc 6 giờ chiều (cổng sẽ 
mở lúc 5:30 chiều).Năm nay chuúng tôi hy vọng tổ chức sự kiện 
bên ngoài, với điều kiện thời tiết cho phép đồng thời khuyến 
khích các gia đình tham dự sự kiện và mang theo thức ăn dã 
ngoại để thưởng thức trong thời gian xem biểu diễn. Nước lạnh, 
Icy pole và bắp rang có bán tại căn tin. Chủ đề trang phục – Liên 
hệ về Giáng sinh. Yêu cầu không mang ghế, dù, rượu hoặc hút 
thuốc lá.Các học sinh sẽ bắt đầu thực tập văn nghệ tại trường 
trong tuần tới, hầu hết các học sinh tham gia 1-2 tiết mục. Để hỗ 
trợ các giáo viên biên đạo tiết mục văn nghệ, vui lòng cho giáo 
viên biết nếu con quí vị không thể tham gia sự kiện. Chúng tôi 
mong mỏi được gặp tất cả các gia đình tại buổi văn nghệ mừng 
một năm học tuyệt vời và kỳ nghỉ hè. . 

   

XỔ SỐ GIÁNG SINH 2018 
 

Đây là thời điểm trong năm, Ủy ban Gây quỹ bắt 
đầu chuẩn bị chương trình Xổ số Giáng sinh trường tiểu học Movelle! 

Chúng tôi sẽ có một:  
 

Ngày không đồng phục 
Vào: Thứ Sáu 23 Tháng 11.  

 
Thay vì quyên tặng một đồng cắc vàng, chúng tôi yêu cầu các gia đình 
giúp chúng tôi bằng cách quyên tặng:  

Quà Giáng sinh, đồ chơi, 
Thực phẩm đóng gói hoặc hộp, 

để chúng tôi có thể gói thành các giỏ quà dễ 
thương làm giải thưởng cho chương trình xổ số. 
Chúng tôi xin tri ân nếu các gia đình có thể gửi bất 
kỳ quà quyên tặng trong ngày này, đặt chúng vào 
trong thùng trong lớp học con mình. . 
     



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường   
Trang 3 

LỚP TÊN          KẾT QUẢ 

Prep A Zinnia Thuale  
 
Aaron Truong 
 
Alexander Simovic 

Viết phần yêu thích của em từ quyển sách “ Quả bí to nhất”và sử dụng những 
từ mô tả trong câu văn.  

Viết các số đến 200 tập trung kích cỡ và cấu thành số.  

Kiên trì viết 2 câu trong caác buổi học viết và đọc các từ.  

Prep B Taylor  Berryman 
Taylor  Berryman 

Viết các số đến 200 tập trung về cấu thành và kích cỡ số. 

Kiến thức của em về chữ cái và phát âm chữ.  

1A 
 

Harmony Suamasi 
 
Angela Tran 
 
Sefo Nielsen 

Sử dụng lời giảng của giáo viên trong buổi trao đổi về đọc và suy nghĩ việc đọc 
trôi chảy. Hãy giữ vững nổ lực tuyệt vời Harmony! 
Học tập dựa vào mục tiêu về đọc bằng cách tìm từ mới và nghĩa của chúng, chia 
sẻ những kiến thức này trong nhóm đọc của mình. Rất giỏi Angela! 
Sử dụng lời giảng của giáo viên trong buổi trao đổi về đọc và suy nghĩ về những 
chữ cái và phát âm giúp em đọc những từ mới. Hãy tiếp tục cố gắng tuyệt vời 
Sefo! 

1/2A  Tlal Jadoon 
 
Mohammad Bakhshi 
 
Sydney Owul 

Lắng nghe lời giảng của giáo viên và học chăm chỉ khi học phát âm chữ cái. 
 
Tiếp tục thực tập phân số có 3 chữ số trong bài tập về nhà. 
 
Chia sẻ hiệu quả suy luận khi đọc độc lập. 

2A Kristina Stojanovska 
 
Rieana Rustiawan 
 
Jaden Truong 

Thể hiện nổ lực tuyệt vời viết bài tường thuật dài và thể hiện khả năng tự chỉnh 
sửa bài của mình. Nổ lực tuyệt vời Kristina! 
Thể hiện quyết tâm tuyệt vời để làm toán cộng đúng với hai chữ số về thương 
mãi. Nổ lực tuyệt vời Rieana! 
Thể hiện nổ lực tuyệt vời giải thích đúng và thể hiện suy luận như thế nào trong 
khi đọc. Nổ lực tuyệt vời! 

3/4A Alvin Ye  
 
Esther Zakulh  

Học rất chăm chỉ suốt buổi tập viết để sáng tạo bài viết tuyệt vời.  
 
Luôn là gương mẫu tuyệt vời và hiệu quả khi đọc độc lập.  

3/4B Dakota Hyatt 
 
Anna Tran 
 
Johnny Nguyen 

Học chăm chỉ để tiến bộ đọc hiểu và chính xác ở cấp độ của em.  
 
Luôn luôn hỗ trợ bạn học và đảm bảo mọi người cảm nhận là thành viên của 
nhóm.  
Cố gắng toàn khả năng suốt các buổi học môn toán và kiểm tra.  

5A Darren Tran 
Sarisha Lina 
Jada Jovevski 

Chi tiết và gợi ý hình thành trong suy luận của em. 
Tiến bộ về ghi chú giúp ôn tập những ý chính.  
Tiến bộ về ghi chú giúp ôn tập những ý chính. 

6A Myra Kingsada 
 
Thinh Ngo 

Thân thiện và hỗ trợ các bạn trong khối lớp 5/6 suốt thời gian tại cắm trại Ace 
Hi! 
Năng động và hỗ trợ caác bạn học trong suốt các hoạt động có tính đáng sợ tại 
nơi cắm trại. Các bạn không thể thực hiện nếu không có em! 
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                 LỊCH HỌC KỲ NĂM 2019i Hai 

Học kỳ 1 
30 Tháng Một - 5 Tháng Tư 
Học sinh lớp Vỡ lòng học 31 Tháng 1 

Học kỳ 2 23 Tháng Tư - 28 Tháng Sáu 

Học kỳ 3 15 Tháng Bảy - 20 Tháng Chín 

Học kỳ 4 7 Tháng Mười - 20 Tháng Mười Hai 

CỬA HÀNG ĐỒNG PHỤC  
PSW 

Unit 2, 51-53 Westwood Drive,Ravenhall 
Mở cửa:  

Thứ Hai– Thứ Sáu 9:00 sáng-5:00 chiều 
Thứ Bảy 10:00 sáng—1:00 chiều 

9768 0342 
Đặt hàng Online: www.psw.com.au 

ĐĂNG KÝ LỚP VỠ LÒNG 
2019 

 
Nếu quí vị có con được 5 tuổi  
vào ngày 30 Tháng Tư 2019 

Vui lòng đến Văn phòng trường 
Movelle để nhận đơn Đăng ký Nhập 

học. 

Chương trình coi sóc  

ngoài giờ học 

 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH COI SÓC TRƯỚC GIỜ HỌC 

6:45 sáng đến 8:45 sáng 
 

CHƯƠNG TRÌNH COI SÓC SAU GIỜ HỌC 
3:15 chiều đến 6:30 chiều 

 
Địa điểm tại: 

Trường tiểu học Resurrection  
 

Đăng ký 
www.oshclub.com.au 

 
Mọi thắc mắc liên lạc 

 
Số điện thoại liên lạc của chương trình 

0408 477 328 
Số văn phòng chính 

03 8564 9000 
(8:00 sáng-6:00 chiều từ Thứ Hai—Thứ Sáu) 

 
Mọi thắc mắc và đăng ký vui lòng gọi: 

Trường tiểu học Resurrection: 9366 7022 
Trường tiểu học Movelle: 9366 8892 

 
 Đừng quên chính sách 

SunSmart  
 

Đội nón suốt  
Học kỳ 1 & 4 

http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kijiji.ca%2Fb-childcare-nanny-service%2Fguelph%2Fbefore-and-after-school%2Fk0c84l1700242&ei=BvvSVPaUEYPu8gXj0IHICQ&bvm=bv.85464276,


Một trong những thời khắc thích thú của tôi tại trường Movelle là chúng tôi dđi 
cắm trại. Tất cả chúng tôi rất vui thực hiện nhiều hoạt động và luôn học tập về 
ngựa và các kỷ năng sống. Nhưng có một hoạt động nổi bật nhất là chương trình 
thi đua đồng đội bởi vì nó bao gồm một số hoạt động nhóm và khó, nhưng tôi 
thích chương trình này rất nhiều bởi vì nó mang lại nhiều tiếng cười và vui nhộn. 
Tất cả chúng tôi đã rất kiên nhẫn và kiên trì lẫn nhau điều đó giúp nó dễ dàng 
thực hiện hơn. – Junior  
 
Hai hoạt động yêu thích của tôi tại cắm trại là đu dây và trượt dây. Nhóm của tôi 
đã kéo tôi lên và khi tôi đã ở trên đỉnh tôi đã kéo quả banh xanh và tôi trượt 
xuống. Điều này đã làm tim tôi muốn rớt ra khi tôi bay xuống nhưng thật sự nó 
rất thú vị. Đu dây thật sự dài để đi đến đích nhưng nó xứng đáng bởi vì tôi có dây 
kéo cùng Sarah bên cạnh tôi điều này làm cuộc chơi thêm phần vui nhộn. Tất cả 
chúng tôi được chơi hai lượt cùng với một bạn. Lượt đầu tôi bên trái và Sarah bên 
phải, bạn ấy nói rằng bạn ấy muốn trượt nhanh hơn và chúng tôi cược và kết quả 
tôi thắng. Lượt thứ hai tôi ở bên phải, bạn ấy bên trái; nhưng lần này bạn ấy thắng.  – Blessing 
 

Hoạt động yêu thích của tôi tại cắm trại là đu dây và trượt dây. Trượt dây đã 
làm tôi sợ nhưng thực sự vui, Tôi có thể cảm nhận chất đường chạy qua dạ 
dày tôi khi tôi trượt xuống. Đu dây thật sự rất vui bởi vì tôi “bay” băng qua 
cánh đồng bên cạnh Blessing, nó khá cao nhưng đã không làm tôi sợ hãi vì tôi 
thực hiện cùng bạn ấy. Đó là điều tốt nhất về đu dây. – Sarah 
 
Suốt 3 ngày trãi nghiệm tại cắm trại, Tôi nhận thấy cỡi ngựa là điều thú vị 
nhất vì tôi không thường cưỡi cũng không thấy nhiều sự xuất hiện của chúng. 
Tôi đã không cưỡi đơn độc, Joey và Lina ở bên cạnh tôi. Nhìn chung, cũng sợ 
khi tôi không thể điều khiển con ngựa. Nó lớn và khó điều khiển chạy vòng 
những hình nón được đặt dọc theo đường chạy. Nó hẹp , tuy nhiên tôi vẫn vui 
thích – Myra 
 
Vào Thứ Tư 31 Tháng 10 lớp 5/6 đi cắm trại tại Ace-Hi Ranch. Khi chúng tôi 
rời xe buýt chúng tôi ngửi được mùi phân trong khu vực, sau đó có một con 
công xòe lông, trông rất đẹp. Cắm trại đã rất vui và chúng tôi tham gia nhiều 

hoạt động như đu dây, trượt dây, bắn cung, leo vách đá, nhảy xa, chương trình thi đua đồng đội và cưỡi ngựa. 
Chúng tôi cũng tham gia một số hoạt động vui khác như đi bộ đêm, lửa trại, bóng chuyền bãi biển, bóng rổ, quần 
vợt, bơi lội, nhảy tung hứng. Một trong những điều tốt nhất của cắm trại là thức ăn. Thức ăn được nấu rất ngon và 
mọi người thưởng thức chúng. Ký ức tuyệt vời nhất của tôi là nhảy xa. Chúng tôi leo lên một cây cột đến một cái 
sàn và nhảy đụng quả banh và tôi đã thực hiện thành công. Chương trình trại năm nay rất tốt, nó cực kì thú vị! - 
Ben 
 
Ký ức ấn tượng nhất về cắm trại là động vật đặc biệt là két và ngựa. 
Két rất ồn khi có nhiều người nhưng nó chỉ có thể nói được một ít; 
tất cả chúng chỉ nói hello. Nó thật sự thú vị! Có 3 con két, 1 con màu 
cam và 1 con màu đỏ tên chúng là Cocky, Pocky, Peachy, anh chàng 
im lặng và Flare, Tôi nhớ chúng khi chúng tôi rời trại. Đi bộ đêm rất 
khó khăn nhưng xứng đáng. Đã có nhiều phân ngựa mọi nơi nghĩa là 
có nhiều ngựa gần đó, nhưng để nhìn thấy chúng chúng tôi phải leo 
lên đồi nhiều lần chúng tôi thấy vài con và chúng tôi nựng chúng, rất 
dễ thương và hầu hết bọn chúng thích thầy Paris và đi theo thầy. 
Daniel T.  



Vào ngày 31 Tháng Mười, tôi đã tham gia cắm trại Ace-Hi nó là một trãi nghiệm rất 
thú vị cho tôi bởi vì đây là lần cắm trại cuối cùng tôi có thể đi cùng các bạn tiểu 
học. Kỷ niệm thật sự yêu thích của tôi là hoạt động cưỡi ngựa. Nó là hoạt động khá 
vui bởi vì cuối cùng tôi đã ngồi trên một con ngựa (tên là Dakota) và tôi có thể cưỡi 
chạy nước kiệu, quẹo và thắng Dakota. Tôi thật sự thích thú nó. - Kevin 
 
Tại cuộc trại, chúng tôi thật sự có thời gian vui vẻ. Có những con công và nhiều 
hoạt động vui nhộn. Vào ngày đầu tiên chúng tôi đi vào đại sảnh phân nhóm, tôi 
được chia vào nhóm 2 với thầy Logan. Chúng tôi chơi trò đu dây đầu tiên, chúng tôi 
phải đội nón bảo hộ, mang dây đai an toàn và móc vào ròng rọc. Vấn đề tệ nhất là 
chúng tôi phải leo lên ngọn đồi để lên dây đu phần tệ khác là khi chúng tôi đu 
xuống phải đeo dây siết chặt để chơi. Với trò chơi lướt dây thì mang dây đai an 
toàn dễ dàng hơn, tôi đã không đạt đến đỉnh vì tôi không muốn thế; nó làm tôi 

phiền toái nhưng nó có rất nhiều vui nhộn. – James 
 
Điều thú vị nhất của tôi tại cuộc trại là chúng tôi đi hồ bơi! Dave người quản lý trại 
nói rằng ông muốn xem chúng tôi bơi trong hồ! Người ta không thể bơi từ thành hồ. 
Thầy Paris và thầy Logan cũng đã đi xuống hồ lạnh cóng. – Wilson 
 
Kỷ niệm yêu thích của tôi tại cắm trại là khi chúng tôi chơi đu dây. Nó rất vui, phần 
thú vị nhất là khi bạn bay xuống mọi hướng sau khi bắt đầu cao nhất trên không! 
Sau đó tôi đã đá nhẹ trên đường xuống. Thầy Logan đã cười! - Thinh   
 
Những điều tôi thật sự thích về buổi cắm trại là những con công tuyệt đẹp, đây là 
mùa giao phối nên tất cả các con đực khoe bộ lông của chúng để tìm bạn đời. Chúng 
có khắp mọi nơi, và ngay cả có một số đi bên ngoài chỗ ở của chúng tôi. Những con 
đực tạo những âm thanh để thu hút con cái. Đồng thời con cái cũng tự tạo như thế. 
Chúng đánh thức tôi lúc 12 giờ khuya bằng những tiếng gọi nhau, tiếng ồn làm phiền 
hơn sau thời điểm đó nhưng ngoài tiếng ồn chúng thật sự rất đẹp. Tôi đã đến rất gần chúng mà không tạo sự chú ý, 
chúng nhìn tôi sau đó không thể hiện là bị làm phiền. – Joey 
 

Chúng tôi đã đi cắm trại, nơi cư ngụ thật tuyệt vời nhưng đã có mạng nhện tại giường tầng ba nơi mà tôi 
thật sự muốn ngủ ở đó. Các hoạt động nổi bật chỉ có điều tệ là mùi phân bên ngoài! Khác hơn thế, hoạt 
động tôi yêu thích là đu dây. Tôi vượt qua nỗi sợ về độ cao. Tôi thật sự thích thú hoạt động đó -Lina                                                                                                                                           



Vào Thứ Tư 31 Tháng 10 đến Thứ Sáu 2 Tháng 11, các học sinh lớp 5/6 trãi qua 3 ngày cắm trại tại Ace Hi. Trong thời 

gian cắm trại, các em tham gia một loạt các hoạt động được thiết lập để phát triển sự tự tin và hợp tác đồng đội—

cưỡi ngựa, trượt dây, nhảy cao, đu dây, leo vách đá, thi đua đồng đội và bắn cung.  

Vào ngày đầu cắm trại, nhóm của tôi chơi đu dây. Nó xa khoảng 80 mét. Đây là một trãi nghiệm thú vị khi bạn nhảy 
ra bay trong không trung. Tôi đã chơi nhiều lượt. Chỉ có một điều là khi bạn đi ngược lại mặt đất , có chút sợ hãi lúc 
bắt đầu, nhưng bạn trở nên quen với điều đó. Tôi đề nghị nên chơi trò này. Nó tạo cho bạn cảm giác như bạn trong 
chiếc xe hơi bay. Nó thật sự tuyệt. Tôi đã rất vui và mong muốn chơi nó một lần nữa trong tương lai. - Ryan 
  
Vào ngày thứ nhì của cắm trại lớp 5/6 (1 Tháng 11), nhóm của tôi chơi nhảy tung hứng. Trò chơi yêu cầu bạn mang 
một dây đeo an toàn. Bạn leo lên một cái thang cao trên một cây trụ ( giống như trụ dây điện), nó đóng những cây 
cọc vào như những bậc thang để đến sàn. Khi lên đến sàn, bạn nhảy ra và cố gắng đá vào một trái banh lớn màu 

cam—đừng lo lắng vì có dây đeo an toàn và có người giữ dây cột với bạn nên 
bạn không rớt xuống. Nó là một trò chơi phấn khích và vui, nhưng nếu bạn 
không thích quay vòng tròn tôi không đề nghị bạn chơi. Tuy nhiên , tôi thích 
quay vòng tròn và tôi sẽ chơi nữa trong tương lai.- Jada 
  
Váo Thứ Năm 1 Tháng 11, nhóm của tôi chơi bắn cung. Không ai bắn trúng 
tâm điểm. Ban và tôi bắn cuối cùng, nhưng chúng tôi đã bắn trượt. Không ai 
chú ý, vì vậy chúng tôi nhặt mũi tên và cắm nó vào tâm điểm. Sau đó chúng tôi 
la lên “ chúng tôi đã bắn trúng tâm”. Thầy Logan đã chụp một tấm hình. Tuy 
nhiên, cuối cùng chúng tôi đã nói với thầy rằng chúng tôi không bắn trúng tâm 
nhưng đã cắm mũi tên lên đó.- Isaac 
  



Vào Thứ Sáu chúng tôi có chương trình ngủ qua đêm tại trường. Chúng tôi chơi nhiều trò chơi và trò chơi 

yêu thích của tôi là tất cả. Tôi thắng giải ‘Stick the Horn on the Unicorn’.  

Chúng tôi ăn bánh pizza trong phòng GP. Chúng tôi đã chơi 

trên sân chơi Adventure của lớp 3/4  

Chúng tôi xem một ảo thuật gia làm những pha ảo thuật và 

nó rất vui!! Ảo thuật gia đã có nhiều người giúp đỡ khi 

chương trình ảo thuật kết thúc. Max– nhà ảo thuật gia có 

lửa trong ví của ông ấy. Chúng tôi đã rất vui! 

(Jacob Juntovski - 1A) 

 

Vào Thứ Sáu chúng tôi đã có chương trình ngủ qua đêm tại 

trường. Chúng tôi xem 2 bộ phim, một khi chúng tôi chuẩn bị 

đi ngủ và một khi chúng tôi thức giấc. Tên của các bộ phim là 

‘Captain Underpants’ và ‘The Emoji Movie’. Nó rất vui! 

(Angela Tran - 1A) 

 

Vào Thứ Sáu tôi ngủ lại trường và xem ảo thuật chương trình rất tuyệt! 

Màn đầu tiên là ví có lửa và màn thứ hai là cây chổi dài xuất hiện từ một cái 

túi. Xin cảm ơn nhà ảo thuật gia đã tạo ra màn ảo thuật tuyệt vời. 

(Alia Jovevski – 1A) 

 


