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Nhà trường kế hoạch cho năm 2019 sắp 

bắt đầu. Nếu quí vị có con được 5 tuổi 

trước 30 Tháng Tư 2019 và quí vị chưa 

đăng ký nhập học vui lòng hãy thực hiện 

càng sớm càng tốt. Các đơn đăng ký nhập 

học lớp vỡ lòng sẽ giúp chúng tôi xác định 

số lớp vỡ lòng. Ở giai đoạn này chúng tôi 

dự kiến 2 lớp và xếp lớp với sỉ số ít (16) 

để gia tăng cơ hội học tập 1:1 cho các học 

sinh. Nếu quí vị dự định rời trường 

Movelle vui lòng cho nhân viên văn 

phòng biết. Điều này cũng giúp chúng tôi   

sắp xếp số lượng lớp học mỗi cấp toàn 

trường. Số lượng đăng ký nhập học xác 

định số lượng nhân viên chúng tôi sẽ có 

trong năm 2019.  

Chúc mừng đến tất cả 37 vận động viên 

chúng ta đã tham gia thi đấu tại Lễ hội 

Thể thao Khu vực vào Thứ Ba. Tất cả các 

em nên tự hào về thành tích của các em 

đạt được. Chúng tôi tự hào về các em và 

công nhận tất cả các em là NGƯỜI CHIẾN 

THẮNG!  

Thật là một buổi sáng tuyệt vời…mở ra 

một tuần lễ tuyệt vời. Hãy xem trên trang 

Facebook trường thêm những điểm nổi 

bật và những thông tin  về những gì diễn 

ra tại trường Movelle. Hãy nhớ rằng hình 

ảnh thể hiện cho một ngàn từ! 

 

Khi tôi thấy hình ảnh phấn khích của các 

gương mặt học sinh tại buổi diễu hành 

tuần lễ sách tôi quyết định vào ngày cuối 

Học kỳ 3 sẽ là ngày dạ vũ không đồng 

phục! Các học sinh và nhân viên có thể 

mặc trang phục cho dạ vũ và vào thời 

điểm khác nhau trong ngày chúng tôi mở 

nhạc và vui nhảy trong phòng thể dục. 

Giải thưởng dành cho P-2 và 3-6 sẽ được 

trao cho học sinh trang phục đẹp nhất 

cho mỗi nhóm và cũng có giải thưởng 

dành cho giáo viên . 

Một lần nữa tôi xin nhắc nhở các gia đình 

rằng quí vị phải lái xe chậm và an toàn 

trong khu vực bãi đậu xe dành cho phụ 

huynh. Để có một nơi đậu xe với kích cỡ 

như thế này là rất tốt và chúng ta phải 

trân trọng nó. Chúng tôi cũng yêu cầu 

những người khác như láng giềng và 

khách viếng thăm trường  chúng tôi cũng 

thể hiện tôn trọng, tử tế và điềm tĩnh. 

Nếu bất kỳ phụ huynh hay người giám hộ 

nhận thấy bị đe dọa hay dọa nạt bởi 

người khác, vui lòng liên lạc tôi. Tôi muốn 

yêu cầu quí vị tránh đối đầu và đừng đặt 

mình vào tình huống nguy hiểm. Hãy 

thông báo với tôi những gì xảy ra và tôi sẽ 

giải quyết vấn đề cùng với Brimbank 

Council và cảnh sát nếu cần thiết. Hãy 

nhớ rằng quí vị có thể đậu xe tại nơi chỉ 

định được phép đậu bao gồm trước các 

nhà lân cận. Nếu không có bảng cấm 

trong thời gian qui định, quí vị có thể hợp 

pháp đậu tại đó. Không chấp nhận ứng xử 

vô văn hóa, và cũng không hành xử vô 

văn hóa. Tôi muốn đảm bảo rằng tất cả 

các gia đình của trường Movelle được an 

toàn.   

Yêu cầu tại bãi đậu xe 

*Hãy kiên nhẫn khi lái xe vào và ra khỏi 
bãi đậu xe  

*Sử dụng lời nói lịch sự, thân thiện khi 
chờ đợi   

*Hãy nhìn nhận rằng mọi người cố gắng 
hết sức để đưa và đón trẻ thuận lợi  

*Tránh đậu trên lối đi của xe hoặc vượt 
qua họ.   

*Trông chừng trẻ em! Vì quí vị là những 

người trưởng thành có bằng lái! 

TỔ CHỨC TRƯỜNG NĂM 2019 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

28/8 
Tham quan Science Works  
Lớp 5 & 6  
9:00 sáng -3:10 chiều 

30 & 31 
/8 

Gian hàng  
Ngày của Cha 

3/9 
Thực nghiệm Lớp 3/4 
Democracy, Community & Me 

7/9 
Giải thi đấu Bóng rổ Nữ  
Tại sân Keilor Park Basketball  
9:15 sáng-1:45 chiều 

14/9 
Họp toàn trường 
2:15 chiều tại phòng GP 
Hoan nghênh mọi người đến dự 

19/9 

Ngày Footy Colours  
 
 
Buổi Ăn trưa đặc biệt Footy 
Fever  

21/9 
Ngày cuối Học kỳ 33 
2:10 chiều Tan học 

8/10 
Ngày đầu Học kỳ 4 
8:50 sáng Bắt đầu 

 

Gum Road,  St Albans  3021 

Tel:          03 9366 8892 

Fax:         03 9367 5127 

E-mail      movelle.ps@edumail.vic.gov.au 

Website  www.movelleps.vic.edu.au 

                https://www.facebook.com/movelleps5139 

DẠ VŨ TRƯỜNG 

BÃI ĐẬU XE CHO PHỤ HUYNH 

THI THỂ THAO KHU VỰC 

DIỄU HÀNH TUẦN LỄ SÁCH 

TUẦN LỄ VĂN & TOÁN 



Tiêu chí trường Movelle :                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

Trang 2 

TUẦN LỄ SÁCH 2018 
Lễ mừng môn Văn & Toán 

Thật là một tuần lễ tuyệt vời! Các học sinh được tham gia cá 
hoạt động học tập về Văn và Toán để lễ mừng quảng bá tuần lễ 
Sách và tuần lễ Văn & Toán năm 2018. Các trò chơi Toán học 
vào buổi chiều, “ Diễu hành hóa trang như nhân vật sách yêu 
thích”, buổi trình diễn của các học sinh Lớp Vỡ lòng “ Một đêm 
Lạnh lẽo Ẩm ướt”, đoán bao nhiêu viên kẹo trong bình chứa, 
chỉ đề cập một số trong nhiều hoạt động.   
Thật tuyệt vời được nhìn thấy nhiều phụ huynh hỗ trợ buổi 
Diễu hành. Chúng tôi có mẹ của Sophie, Paola Ly, của Lớp 1/2A 
phục trang như Tinkerbell…các học sinh đều yêu thích! Nhiều 
nhân vật khác nhau của các quyển khách khác nhau được thể 
hiện, nhân vật phổ biến nhất là siêu nhân trong truyện 
Avengers và nhân vật Elsa của Frozen. Không thành vấn đề 
nhân vật gì mà các em muốn hóa trang, thật tuyệt vời khi thấy 
hầu hết các học sinh tham gia và vui vẻ. 
Tôi muốn nhân cơ hội cảm ơn đến các giáo viên, nhân viên hỗ 

trợ và giáo viên thực tập về sự giúp đỡ tuyệt vời hóa trang 

trong dịp này. Và tôi cũng rất cảm ơn cô Treherne tổ chức nhạc 

nền cho buổi diễu hành, thầy Mr. Yamabe, cô Taverna & cô 

Wood đã chụp những hình ảnh các học sinh với trang phục hóa 

trang thật tuyệt vời và cô Gavran chụp những hình ảnh về trò 

chơi Toán học. Quí vị có nhận ra ai trong những hình ảnh này 

không? Hãy thưởng thức!  
Các quyển sách đoạt giải là:  
Quyển sách của năm, độc giả trẻ:                     
 How to Bee - by Bren MacDibble 
Quyển sách của năm, thiếu nhi:                
 Rodney Loses It! – by Michael Gerard 
Bauer 
Truyện tranh của năm:  
 A walk in the Bush – by Gwen Perkins     
Cũng thật tuyệt vời nhìn thấy các phụ huynh đến 

dự các trò chơi Toán học vào buổi chiều. Đây là 

một số hình ảnh để quí vị xem... 

GIAN HÀNG NGÀY CỦA CHA 

 
 
 
 

Vào  
Thứ Năm 30 & 

Thứ Sáu 31 Tháng Tám 
 

Các học sinh có cơ hội chọn mua một 
món quà cho Ba! 

Các món quà có giá từ 
 $1.50 đến $7.50 



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường  

Trang 3 

LỚP TÊN          KẾT QUẢ 

Prep A Axel Boswell    
 
Makayla Bao Phan 

Viết các từ trên tường và sử dụng chúng để viết câu.  

 

Giải những bài toán trừ đơn giản bằng cách sử dụng những kỷ thuật khác nhau. 

Prep B Eleora Addo    
 
Jessica Ng  

Luôn lắng nghe và đóng góp trong các buổi học môn Toán.  

Luôn lắng nghe và đóng góp trong các buổi học môn Văn. 

1A 
 

Sefo Nielsen    
 
 
 
Hawa Yusuf    
 
 
Shayaan Rahman    

Rất chăm chỉ để học tập hết khả năng của em suốt các buổi học về Đọc. Em bắt 
đầu nhận ra các từ mới trong những quyển sách em đọc, và các từ vòng quanh 
phòng học. Hãy giữ vững sự nổ lực tuyệt vời Sefo! 
 
Kiên trì học những từ mới. Hawa thực tập M100W từ và hiện có thể đọc những 
từ ở cấp độ bảng Tím. Rất giỏi Hawa! 
 
Kiên trì học tập, phát triển sự độc lập tuyệt vời về viết và đọc nhiều từ vựng. 
Hãy tiếp tục học tập tốt Shayaan! 

1/2A  Hanan Yusuf 
 
Sahara Rustiawan 
 
Sophie Ly 

Tiếp tục thực tập các kỷ năng làm toán chia của bài tập về nhà.  
 
Theo lời hướng dẫn của giáo viên và thực tập viết chính tả mỗi đêm.  
 
Thể hiện sự nổ lực học tập không ngừng.  

2A Tamara Talevska   
 
Julie Tang    
 
Jacob Kelberg 

Tập trung vào mục tiêu học tập và đạt yêu cầu về môn đọc, và thể hiện sự tiến 
bộ tốt về khả năng tóm tắt những gì em đã đọc. Nổ lực tuyệt vời Tamara! 
Thể hiện sự quyết tâm để tiến bộ kiến thức toán chia. Nổ lực tuyệt vời Julie! 
 
Nhận thức được những lãnh vực học tập mà em muốn tiến bộ, và đặt nổ lực để 
tiến bộ chất lượng môn Toán. Nổ lực tuyệt vời Jacob! 

3/4A Devon Gerhard   
 
 
Pepe Nielsen     

Ứng dụng lời hướng dẫn của giáo viên và bạn học của em để tiến bộ chất lượng 
bài viết của em.  
 
Tiến bộ về đọc và viết tại nhà mỗi đêm.  

3/4B Prisilla Khenglawt  
 
Sah Las Zakhen    
 
Mahkus Fitu    

Vẽ và chú thích một hình ảnh sáng tạo và dùng những chi tiết gợi ý và kiến thức 
đã học.  
Ổn định tốt tại ngôi trường mới của em, kết bạn mới và học tập tốt trong lớp. 
 
Tăng cường nổ lực khi em làm bài độc lập.  

5A Sarisha Lina  
 
Micheal Nassar   
 
Imran Sutcu    

Tự tạo sự liên kết để xây dựng sự hiểu biết về hành động của nhân vật trong 
bài văn.  
Tự tham gia triệt để thảo luận trong lớp qua sự chia sẻ suy nghĩ của em.  
 
Theo lời hướng dẫn sử dụng cấu trúc bài viết tường thuật khi chuẩn bị viết bài.  



DISCLAIMER  for  Private Advertisements:   Notices and advertisements  in this section aim to  provide information that may be of interest.  
However, views expressed, are not  necessarily recommendation by the school. 

LỊCH HỌC KỲ NĂM 2018g Mười Hai 

Học kỳ 1 30 Tháng Giêng - 29 Tháng Ba 

Học kỳ 2 16 Tháng Tư - 29 Tháng Sáu 

Học kỳ 3 16 Tháng Bảy - 21 Tháng Chín 

Học kỳ 4 
8 Tháng Mười - 21 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 

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,


Tuần lễ 5 là tuần lễ Khoa học. Các học sinh Lớp 3/4 đã tham gia một số thí nghiệm khoa học thú vị.  
 
Chúng tôi đã bắt đầu tuần với thí nghiệm ngâm trứng trong một ly giấm và quan sát suốt tuần. Cuối tuần, chúng tôi 
nhận thấy phản ứng hóa học từ giấm hòa tan vỏ trứng. Điều này tạo nên quả trứng giống cao su và như quả bóng. 
Cũng vào ngày Thứ Hai, chúng tôi bỏ màu thực phẩm vào 3 ống nước thí nghiệm khác nhau (đỏ, xanh lá cây và xanh 
biển) và đặt hoa trắng vào mỗi ống. Qua hơn tuần, nhành hoa thẩm thấu màu thực phẩm vào lá và cánh hoa, kết 
quả chúng thay đổi màu sang màu thực phẩm.  
 
Một thí nghiệm khoa học khác chúng tôi đã làm là kẹo Mentos trong nước có ga. Chúng tôi đã làm thí nghiệm với 3 
loại nước có ga – Coke, Diet Coke và Sprite. Chúng tôi bỏ Mentos vào nước có ga và xem nó sôi. Chai nước có ga 
chứa đầy carbon dioxide (bong bóng). Các bong bóng ở trong chai cho đến khi chai được mở. Thêm vào đó, Mentos 
tan vỡ thành nhiều mảnh rất nhỏ. Khi Mentos chìm xuống đáy chai nước soda, nó tạo thêm nhiều bọt khí. Khi tất cả  
bọt khí thoát đi, nó tạo nên dung dịch dâng trào khỏi chai tạo thành thác soda khổng lồ. 
 
Có bao giờ bạn được nghe về Bột nặn? Chúng tôi đã tự tạo ra được đấy!! Rất đơn giản bằng cách thêm dầu dành 
cho trẻ em vào bột và chúng tôi chọn màu thực phẩm cho vào trộn đều. Nó rất dễ dàng và vui nhộn để làm và cũng 
có thể đóng khuôn, giống như bột nặn thật.  
 
Để kết thúc Tuần lễ Khoa học, chúng tôi tự làm đèn dung nham. Tất cả việc chúng tôi phải làm là rót nước vào trong 
chai, thêm dầu cải, chọn màu thực phẩm và thêm một viên Alka Seltzer. Viên Alka Seltzer chìm xuống đáy và chúng 
tôi xem những hạt màu tuyệt vời bắt đầu xuất hiện! Nước và dầu không trộn lẫn, vì vậy khi chúng tôi thêm viên  
Alka Seltzer, nó phản ứng với nước và tạo nên những bọt khí Carbon dioxide. Các bọt khí tự kết hợp với màu thực 
phẩm và nổi lên trên mặt nước. Khi bọt khí vỡ, các giọt màu rơi trở lại xuống đáy chai.  
 
Nhìn chung, Tuần lễ Khoa học đã rất vui và chúng tôi không thể chờ để thử thí nghiệm lại tại nhà! 


