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  Đang trong mùa Đông, 
Các phụ huynh và học 
sinh cần quan tâm về 

quần áo mặc vào những buổi sáng 
lạnh giá.Một áo lót đơn giản hoặc 
áo thun ôm sẽ giữ ấm ngực và bảo 
vệ trẻ không bị quá lạnh.  

Tương tự như mọi nơi khác trong 
thời điểm này, chúng tôi đã có 
một số trường hợp bị bệnh trong 
trường, với cả giáo viên và học 
sinh. Xin nhắc nhở các phụ huynh 
rằng nếu học sinh bị bệnh không 
nên đến trường. Trong vài tuần 
vừa qua, chúng tôi đã có vài học 
sinh bệnh tại trường mà đáng lẽ 
các em không nên đến trường. 
Điều này ảnh hưởng không tốt cho 
những giáo viên và học sinh đang 
khỏe mạnh. Vì vậy vui lòng lưu ý 
nếu con quí vị bị bệnh. Hãy vui 
lòng giúp giữ cộng đồng chúng ta 
an toàn trong điều kiện chúng ta 
có thể thực hiện và nhanh chóng 
tốt hơn. 

Xin nhắc nhở rằng các học 
sinh nghỉ học ngày Thứ Hai 
12 Tháng Sáu vì là ngày lễ 
Queen’s Birthday và  

Thứ Hai 17 Tháng Bảy là Ngày 

Curriculum , học sinh đi học ngày đầu 

Học kỳ 3 vào Thứ Ba 18 Tháng Bảy.  

Tôi hân hạnh mời 
các phụ huynh đến 
trường vào ngày 
Thứ Sáu 23 Tháng Sáu lúc 9 giờ 
sáng dự buổi trà sáng/ cà phê và 
bánh ngọt để gặp gỡ và trò 
chuyện với tôi. Tôi rất muốn nghe 
những suy nghĩ và đề nghị của quí 
vị về mục tiêu cải thiện trường 
Movelle trở nên tốt hơn cho việc 
học. Nếu quí vị muốn tham dự, vui 
lòng thông báo cho văn phòng 
trường. Tùy thuộc vào điều kiện 
thời tiết, buổi trà sáng sẽ được tổ 
chức tại khu vực trước trường 
hoặc tại phòng GP gần Căn tin. 
Tôi mong mõi có cuộc gặp gỡ với 
tất cả quí vị.  

Chúng tôi đã nhận nhiều đơn ghi 
danh nhập học cho Lớp Vỡ lòng 
2018. Nếu quí vị có con hoặc biết 
ai có con muốn ghi danh vào Lớp 
Vỡ lòng 2018 vui lòng đến văn 
phòng trường để nhận đơn ghi 
danh. 

Xin nhắc nhở đơn tham gia và tiền 

phí ($6.50) gửi lại trường hạn chót 

Thứ Sáu 16 Tháng Sáu. 

 

MÙA ĐÔNG 

Karen Wood 
Hiệu trưởng  

GHI DANH LỚP VỠ LÒNG 

TRUYỀN NHIỄM BỆNH 

BUỔI TRÀ SÁNG 

CUỘC THI TOÁN ÚC 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

12/6 
Lễ Queen’s Birthday 
Học sinh nghỉ học 

14/6 Ngày Special Lunch  

15/6 
Giải Bóng đá Nam 
Tại Balmoral Park 

16/6 
Thể thao Liên trường 
Tại  
Trường Movelle 

23/6 

Buổi Trà sáng 9:00 sáng 
 
Thể thao Liên trường-Chung kết 
 
Họp tooàn trường 
2:45 chiều tại phòng Gym 
Hoan nghênh mọi người tham dự 

27/7  Cuộc thi Australia Mathematics  

28/6 
Giải bóng Footy  
Tại St Albans FC 

29/6 Học bạ gửi về nhà 

30/6 

Thi thể thao giữa các đội trường 
nửa ngày 
Mặc trang phục màu của              
đội 
 
Ngày cuối Học kỳ 2 
2:30 chiều tan học 

17/7 
Học kỳ 3  
Ngày Curriculum day  
Học sinh nghỉ học 

18/7 
Ngày đầu Học kỳ 3 
9:00 sáng bắt đầu 

30/8  
–1/9 

Cắm trại Lớp 3/4  Camp 
Grampians 

NGHỈ HỌC 
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Trang 2 

Tiêu chí trường Movelle:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

CÂU LẠC BỘ BÀI TẬP Five TO 12 
 

Nhiều học sinh đã tham gia Câu Lạc Bộ Bài tập Five 
TO 12 tại  Westvale Community Centre, Kings Road.  
Tuần vừa qua tôi đã nhận tin từ người điều hợp 
viên chương trình rằng mặc dù chương trình đã rất 
thành công với hơn 6821 học sinh tham gia từ 2015
-17 nhưng chương sẽ không tiếp tục kể từ sau ngày 
22 Tháng Sáu 2017. 
Chúng tôi đã có mối liên hệ tuyệt vời với chương 
trình và rất cảm ơn sự hỗ trợ của chương trình cho 
các học sinh chúng ta. 
Tôi xin giới thiệu một số chương trình học thêm 
miễn phí khác trong khu vực và chi tiết liên lạc của 
họ. Vui lòng hãy liên lạc với tôi nếu như quí vị cần 
bất kỳ sự trợ giúp nào hoặc thêm thông tin.  
 
Edmund Rice Homework Club:  
St Albans Community Centre:   Tel: 9366 6436 
                     Years 3-6              Mon & Weds 3-5pm 
Maths Homework Help:  Weds 4-6pm 
Sunshine Library                         Tel: 9249-4640 
Reading Buddies:       Mon 4-5 pm 
Sunshine library                             Tel: 9249-4640 
 
Xin cảm ơn 
Cô Carmen (Nhân viên phúc lợi học sinh) 

 

TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 

 
Trong Tháng Năm, các học sinh sau đây 
đạt Giải Bạc về Môn Toán 

Học sinh Lớp1/2: 
Eric La 

Enny Nuumaalii 
London Bonnici 

 
Học sinh Lớp 3/4 
Andrew Nguyen 

 
Học sinh Lớp 5/6 

Lina Ng 
 

Chúc mừng! 

 
 
Cô Helen Gavran 
Huấn luyện viên môn Toán 

Sẽ có cuộc thi đua thể thao giữa các 
đội trường nửa ngày 
Bắt đầu lúc 9:15 sáng 

Hoan nghênh các học sinh đến 
trường với màu trang phục đội mình. 

Tùy thuộc điều kiện thời tiết sẽ tôt chức tại sân, 
phòng Gym hay GP  

THI ĐẤU THỂ THAO CÁC ĐỘI NỬA NGÀY 

SÂN TRƯỜNG MOVELLE 

CHÓ KHÔNG ĐƯỢC VÀO 
NGOẠI TRỪ CHÓ DẪN ĐƯỜNG  
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                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường   

Trang 3 

LỚP TÊN KẾT QUẢ 

Prep/1C Nase Newth 
 
 
Eve Eddy 

Ghi nhớ những gì em đã được học “Các bài học môn Toán”.  

 

Nêu câu hỏi và thắc mắc về những gì em được học trong các buổi học môn Toán.  

Prep/1H Thien Duc Nguyen 
 
 
Leila Laila 

Kiên trì học tập để tiến bộ làm bài tại trường. Em rất tự hào khi hoàn tất bài tập 
thành công. Rất giỏi Thien!  
 
Thể hiện sự kiên trì khi cố gắng tự viết bài. Em chăm chỉ viết một số chữ cái và sao 
chép các từ. Rất giỏi Leila! 

1/2 C Phillip Ho 

 

Charlie Xuereb 

Liên tục tạo sự kết nối tuyệt vời trong lớp, trọng mọi lãnh vực học tập.  

 

Lắng nghe lời giảng của giáo viên và áp dụng 100% vào bài viết, trong khi viết câu 

sử dụng dấu câu.  

1/2 BL Danny Taee 

 

Beyonce Mai 

Thể hiện sự kiên trì tuyệt vời khi học về thời gian 30 và 15 phút. Rất giỏi Danny!  

 

Quyết tâm tuyệt vời khi tự cải thiện ghi nhớ các từ thông dụng để tiến bộ về đọc. 

Thực hiện rất tốt Beyonce! 

3/4 T Yuliana Lay  

 
Tony Tran 

Phản ánh bài làm trong môn Văn và Toán. 

 

Sử dụng gợi nhớ để tiến bộ môn viết.  

3/4 TL Adrian Mai 
 
Behzad Razi 

Kết hợp phương pháp nghịch đảo để giải bài. 
 
Phản ảnh trong bài kiểm tra môn Toán và tạo ra mọc tiêu học môn Toán.  

5/6 P Chanel Trpovski 

 

Mohamed Karim 

Quyết tâm giải toán cộng và trừ, bao gồm phân số có các mẫu số khác nhau.  
Bằng cách sử dụng qui đồng mẫu số nhỏ nhất.  
 
Quyết tâm tiến bộ kỷ năng cộng, trừ và nhân hai chữ số thập phân. 

5/6S Diyon Redzepi 

 

Isaac Chaarani  

Tạo sự liên kết giữa quyển sách đọc “Wonder” và những trãi nghiệm trong cuộc 

sống của em. 

Tự nhận thức và tập trung mục tiêu học tập của mình trong suốt bài viết. Isaac cố 

gắng có ý thức làm dài câu viết bằng cách thêm chi tiết.  

5/6 U Kenny Le 

 

 

Thanh Xuan Tran 

Lắng nghe ý kiến giáo viên suốt buổi học Toán, và áp dụng lời giảng vào bài làm 

của mình. Cố gắng tuyệt vời Kenny!  

 

Tạo sự kết nối giữa từ vựng được thảo luận trong lớp suốt buổi đọc và từ vựng 

trong quyển sách em đang đọc. Nổ lực tuyệt vời Thanh Xuan! 



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 2017 

Học kỳ 1 1 Tháng Hai đến 31 Tháng Ba 
 
 

Học kỳ 2 18 Tháng Tư đến 30 Tháng Sáu 
 

Học kỳ 3 17 Tháng Bảy đến 22 Tháng Chín 

Học kỳ 4 9 Tháng Mười to 22 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 

GHI DANH LỚP  
VỠ LÒNG 2018 

Quí vị có con đến 5 tuổi kể từ  
ngày 30 Tháng Tư 2018 

Vui lòng hỏi đơn ghi danh  

tại văn phòng trường Movelle. 

Chương trình coi sóc  

ngoài giờ học 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH COI SÓC TRƯỚC GIỜ HỌC 

6:45 sáng đến 8:45sáng 

 

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) 

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC 

 

Quí Thầy / Cô thân mến, 

 

Con tôi  .................................................................... 

Phòng/Lớp …………………………………………….. 

Đã nghỉ học ngày .................................................... 

 

Do ............................................................................ 

………………………………………………………………………….. 

Ký tên: ..................................................................... 

Ngày ........................................................................ 
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