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Chào đón thời tiết mát mẻ hơn! Nhiệt 
độ đã đang giảm xuống, kèm theo lời 
nhắc nhở kịp thời để đảm bảo con quí 
vị mặc quần áo mùa đông thích hợp 
bao gồm áo khoát ấm hoặc áo nỉ ấm 
đồng phục của trường Movelle. Một 
số học sinh vẫn đang đến trường chỉ 
mặc một áo thun điều này chắc chắn 
không giữ các em ấm! 
Nón len ấm đồng phục cho học sinh 
sử dụng có thể mua tại văn phòng giá 
$10 một chiếc. 
Tất cả đồng phục có thể mua tại cửa 
hàng PSW. Nếu quí vị có bất kỳ thắc 
mắc về đồng phục vui lòng liên lạc 
nhóm phúc lợi cho học sinh tại 
Movelle. 

Tuần vừa qua các học sinh Lớp 3 và 5 
tham gia chương trình thi kiểm tra 
NAPLAN 2018. 
Chương trình Kiểm tra Đánh giá môn 
Toán và Văn ( NAPLAN) là cuộc thi 
đánh giá chất lượng hằng năm cho 
các học sinh Lớp 3, 5, 7 và 9. Đây là 
một phần của chương trình học 
đường và đã được tiến hành từ năm 
2008. 
Kỳ thi NAPLAN kiểm tra một số kỷ 
năng cần thiết cho mỗi đứa trẻ phát 
triển trong trường và cuộc sống như 
đọc, viết, chính tả và số học. Kỳ thi 
kiểm tra diễn ra trên toàn quốc, mỗi 
năm,  vào trọn tuần thứ hai của tháng 
Năm. 
NAPLAN được tiến hành kiểm tra 4 kỷ 

năng: 
Đọc 
Viết 
Qui ước ngôn ngữ ( chính tả, văn 
phạm và dấu câu) 
Số học 
NAPLAN kiểm tra những kỹ năng về 
văn chương và số học, được phát 
triển theo thời gian thông qua 
chương trình giáo dục học đường. 
NAPLAN hiện đã kết thúc và sẽ trở lại 
sau 12 tháng nữa. Kỳ thi kiểm tra 
NAPLAN, kết quả đánh giá cho bộ 
giáo dục được tổ chức qua 3 ngày 
trong hơn 200 ngày con quí vị đi học. 
Không thành vấn đề kết quả kỳ thi 
của con quí vị như thế nào, tại trường 
Movelle chúng tôi rất vui vì không 
giảng dạy cho bài thi mà đúng hơn là 
giảng dạy cho nhu cầu của con quí vị. 

Xin nhắc nhở nhà trường có tổ chức 

một buổi ăn trưa đặc biệt vào Thứ Tư 

ngày 30 Tháng Năm  với giá $8. 

Hãy gửi lại giấy đặt mua thức ăn và 

tiền hạn chót Thứ Hai 28 Tháng Năm.  

Khuyến khích tất cả các học sinh mặc 

trang phục truyền thống đất nước 

mình trong ngày này.  

THƯ HIỆU TRƯỞNG 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

30/5 Buổi ăn trưa quốc tế đặc biệt 

1/6 
Thể thao liên trường Lớp 
5&6 tại trường-1:15 chiều 
Deer Park West 

5/6 
Tham quan Lớp Prep-2   
Sở thú Hoàng gia Mebourne  
9:00 sáng 

7/6 
Giải Bóng đá Nữ Lớp 5&6 
Balmoral Park Derrimut 
10:00 sáng-2:00 chiều 

8/6 
Thể thao liên trường Lớp 
5&6 tại Cairnlea Park 
1:15 chiều 

11/6 
Lễ Sinh nhật Nữ hoàng 
Học sinh nghỉ học 

12/6 
Ngày Chương trình Giáo dục 
Học kỳ 2 
Học sinh nghỉ học 

14/6 
Giải Bóng đá Nam Lớp 5&6 
Balmoral Park Derrimut 
10:00 sáng-2:00 chiều 

15/6 

Không thi đấu thể thao liên 
trường 
Họp toàn trường 
2:15 chiều tại phòng GP  
Hoan nghênh mọi người 
tham dự 

21/6 
Hot shots Tennis Clinic 
3/4A & 5A—11:30 sáng 

22/6 
Thể thao Liên trường chung 
kết Lớp 5&6—1:15 chiều 

25/6 
Tham quan Lớp 3/4  
Science Works—8:50 sáng 

26/6 

Phỏng vấn Phụ huynh-Giáo 
viên 
Từ 1:00 chiều tại lớp học 
Lớp học kết thúc 12:30 chiều 

29/6 
Ngày cuối Học kỳ 2 
2:10 chiều tan học 
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Tiêu chí trường Movelle:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

TIN TỨC  
CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 

Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến các học sinh 
sau đây đạt Giấy Chứng nhận Giải Bạc về môn 
Toán trong các tuần gần đây. 
                       Alvin Ye  Lớp 3/4 A 
                  và Raymond Ye Lớp 1A. 
Chúc mừng   Lina Ng Lớp 6A đạt 
thành tích  Giải Vàng 

Nổ lực tuyệt vời! 
 

Nếu quí vị có mạng vi tính tại nhà, con quí vị có 
thể truy cập vào chương trình môn Toán bất kỳ 
lúc nào bằng mật mã cá nhân của mình. Hãy 
khuyến khích con quí vị thực hành những kỹ 
năng toán học cả hai phần Live Challenge và 
Curiculum trong chương trình. 

Trang 2 

NGÀY ĐI BỘ ĐẾN TRƯỜNG 

Chương trình “Đi bộ đến trường” toàn quốc, được tổ 
chức vào Thứ Sáu vừa qua đã rất thành công với 
nhiều học sinh chúng ta tham gia đi bộ đến trường 
trong buổi sáng khô ráo cùng bạn bè và anh chị em. 
Buổi điểm tâm thơm ngon với bánh kếp cùng si rô 
mật và thức uống milo ấm hoàn toàn thỏa mãn các 
em học sinh. 

NGÀY JENNY VÀ GÀ  
ĐẾN TRƯỜNG 

Các học sinh đã rất thích thú! Đối với một số học sinh, 
đây là lần đầu tiên các em nhìn thấy gà. Phải nhìn nhận 
rằng Jenny đã rất điềm tĩnh và dường như cô đã có trãi 
nghiệm rất thích thú cũng như các học sinh. 
Các học sinh được yêu cầu viết về điều quan sát. Đây là 
một vài mẫu viết từ các học sinh Lớp Vỡ lòng chúng tôi: 

 
Tôi đã thấy một con gà mái và lông của nó. Kareem, 
Prep B 
Tôi thích chạm vào con gà.  Adam, Prep B 
Tôi đã thấy con gà có mào và lông. Emily, Prep B 
Tôi đã chạm vào con gà hôm nay. Angela, Prep A 
Tôi đã thấy con gà có móng. Marlea, Prep A 
Tôi đã thấy con gà có đuôi, cánh, chân, lông, móng, mắt 
và mỏ.   Arella, Prep B 



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường   

Trang 3 

LỚP TÊN KẾT QUẢ 

Prep A Diva Mai 
Zinnia Thuale 

Biết số thứ tự từ 1 đến 10. 
Đọc các từ khi em tập viết câu. 

Prep B Ben Au 
T.J. Berryman 

Luôn luôn cố gắng hết khả năng để hoàn tất bài làm. 
Tập viết số từ 1 đến 10. 

1A 
 

Angela Nguyen 
 
Yasmin Karim 
 
 
Angela Tran 

Kiên trì học các từ mới. Angela đang thực tập các từ trong bảng chữ M100W và 
hiện có thể đọc các chữ trong bảng từ cấp độ tím. Rất giỏi Angela! 
Là người tập trung vào việc học em có thể nhớ và liên kết những kiến thức đã 
học trong các bài học trước đó với bài học mới. Hãy giữ vững nổ lực tuyệt vời 
Yasmin! 
Tự nhận thức việc học em sử dụng các nguồn tư liệu học tập trong lớp để giúp 
việc học của em. Angela có thể sử dụng tự điển hoặc chú thích để giúp em tìm 
nghĩa từ vựng. Rất giỏi! 

1/2A  Anderson Ly  
Dawt Chin  
Zaw Khai 
Sydney Owul 

Viết chính tả chính xác trong buổi kiểm tra viết chính tả vào Thứ Sáu. 
Là người cộng tác với giáo viên tuyệt vời để giúp các học sinh khác học đọc 
bảng từ M200W. 
Lắng nghe lời giảng của giáo viên và thành công giải toán trừ đơn giản, bằng 
cách sử dụng dãy số. 

2A Julie Tang 
 
Jaden Truong 
 
Hamda Yusuf 

Thể hiện quyết tâm tuyệt vời để hoàn thành bài viết tường thuật về cuối tuần 
của em với toàn khả năng. Nổ lực tuyệt vời Julie! 
Tập trung vào mục tiêu học tập của em và đạt tiêu chuẩn yêu cầu về môn Toán, 
và thể hiện sự tiến bộ tốt về kiến thức toán trừ. Nổ lực tuyệt vời Jaden! 
Lắng nghe lời giảng suốt các bài đọc, và áp dụng lời giảng vào bài làm của em. 
Nổ lực tuyệt vời Hamda! 

3/4A Nhu My Huynh 
 
Adrian Mai 

Thực hiện rất tốt trong toàn bộ chương học về dữ liệu và nổ lực nhiều để hoàn 
thành đề án về dữ liệu của em. 
Chăm chỉ vượt bực suốt chương học viết về thể văn thuyết phục. 

3/4B Julie Le 
 
John Nguyen 
Tony Tran 

Trình bày dữ liệu xuất sắc, Julie đã đạt toàn bộ yêu cầu và trình bày bài làm của 
em với nhiều suy nghĩ và nổ lực. 
Làm bài NAPLAN với toàn khả năng và luông muốn cố gắng toàn lực. 
Luôn luôn học tập chăm chỉ và hỗ trợ các học sinh khác khi cần. 

5A Chantel Imrie 
 
Sarisha Lina 
 
Jaylee Ah-Kau 

Sử dụng tập ghi chép môn đọc để giải thích tiêu điểm bài đọc và cung cấp 
những ví dụ suốt buổi hội thảo. 
Sử dụng tập ghi chép môn đọc để giải thích tiêu điểm bài đọc và cung cấp 
những ví dụ suốt buổi hội thảo. 
Tham gia góp ý kiến với giáo viên suốt buổi hội thảo về cấu trúc bài văn. 

6A John Le 
 
Daniel Phan 
 
Tony Truong 

Luôn luôn chia sẻ ý kiến và sáng kiến suốt các buổi học viết văn. Lớp học cảm 
ơn em. Rất giỏi! 
Hợp tác làm việc khi sáng tạo phần mềm trình bày PowerPoint của mình. Rất 
giỏi! 
Thể hiện sự hăng hái, thích thú và vui vẻ sử dụng chương trình Literacy Planet. 
Thật tuyệt vời được nhìn thấy điều này! 



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 2018 

Học kỳ 1 30 Tháng Hai - 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 
Con quí vị sẽ được 5 tuổi  

vào ngày 30 Tháng Tư 2019 

Vui lòng hỏi 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 
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