
THƯ HIỆU TRƯỞNG 

12 THÁNG NĂM  2017 SỐ 7 

Chúng ta hiện trong Học kỳ 2 và trong 
tuần này, các học sinh Lớp 3 và 5 đã 
tham gia thi kiểm tra NAPLAN. Đây là 
kỳ thi quốc gia về môn Đọc, Viết, Qui 
luật Ngôn ngữ (Dấu câu và Chính tả) 
và Toán. Kết quả sẽ được nhận vào 
Tháng Chín. 

Các thầy cô đang viết báo cáo học bạ 
giữa năm. Chúng tôi sẽ tổ chức một 
buổi phỏng vấn cho Phụ huynh/ Giáo 
viên/ Học sinh trong tuần cuối của 
học kỳ, vào Thứ Tư ngày 28 Tháng 
Sáu.  

Cô Wood hiện đang nghĩ phép và sẽ 
trở lại trường vào Thứ Hai ngày 22 
tháng Năm.  
Thầy Turner đã không khỏe từ khi bắt 
đầu học kỳ, nhưng hiện sức khỏe 
thầy tốt hơn và chúng ta sẽ gặp lại 
thầy vào Thứ Hai ngày 22 tháng Năm.  
Cô Cyndy nhân viên Căn tin của 
trường đã có cuộc phẩu thuật gần 
đây. Chúng ta cầu chúc cô sớm bình 
phục. Rất cảm ơn cô Kristie Simmons 
về sự giúp đỡ làm việc trong Căn tin 
trong thời gian cô Cyndy vắng mặt. 

Món đồ chơi phổ biến hiện được trẻ 
em yêu thích là miếng xoay ba 
nhánh. Nhiều trẻ em chơi đồ chơi 
này trong thời gian không thích hợp. 
Nếu các học sinh chơi trong giờ học, 
giáo viên sẽ tịch thu và sẽ liên lạc phụ 

huynh. 
Đã có nhiều học sinh gần đây không 
mặc đồng phục. Qui định của nhà 
trường yêu cầu phụ huynh gửi thư 
thông báo hoặc liên lạc nhà trường 
nếu con mình không mặc đồng phục.  
Nếu quí vị cần sự giúp đỡ cung cấp 
đồng phục cho con mình vui lòng trao 
đổi với cô Brooks. 

Để giúp chào mừng tuần lễ Gia đình 
Quốc gia, Relationships Australia sẽ 
tổ chức một buổi disco tại trường 
chúng ta. Không tốn phí vào cửa và 
được cung cấp xúc xích nóng. Khuyến 
khích các phụ huynh tham gia cùng 
con mình tại phòng Gym từ 3:00 
chiều. 

Ngày chụp hình trường được đổi vào 
ngày Thứ Năm 1 Tháng Sáu. Các nhân 
viên chụp hình sẽ có mặt tại trường 
vào buổi sáng và các lớp sẽ chụp hình 
từ 9:00 sáng. Điều quan trọng là các 
học sinh cần có mặt đúng giờ trong 
ngày đó với đầy đủ đồng phục. Bì thư 
sẽ được gửi về nhà trong hai tuần tới.  

Chúng tôi đã thành công về gian hàng 
Ngày Của Mẹ. Đặc biệt cảm ơn đến 
cô Hebing và cô Athena đã sắp xếp 
trưng bày gian hàng và các nhân viên 
trợ giúp bán hàng.  
Sau cùng, tôi muốn gửi lời chúc đến 
tất cả bà mẹ tuyệt vời của cộng đồng 
Movelle ngày Chủ Nhật Mother’s Day 
thật hạnh phúc. Tôi mong rằng quí vị 
sẽ có một ngày thư giãn và con quí vị 

thể hiện sự biết ơn về tất cả những gì 
quí vị đã làm cho chúng. 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

17/5 

Tham quan Lớp 5/6  
Melbourne Symphony 
Orchestra  
11:00 sáng 
 
Hot Shot Tennis Clinic 
Lớp 3-6 

22/5 

TUẦN LỄ GIÁO DỤC 
Chương trình ngoại khóa 
Professor Maths 
Travelling Road Show . 

24/5 
Hot Shot Tennis Clinic 
Lớp 3-6 

26/5 
Thể thao Liên trường 
Tại 
Trường Deer Park North  

31/5 
Hot Shot Tennis Clinic 
Lớp 3-6 

1/6 
CHỤP HÌNH TRƯỜNG 
Học sinh đến trường 
với đầy đủ đồng phục 

7/6 
Hot Shot Tennis Clinic 
Lớp 3-6 

8/6 
Giải thi đấu Bóng đá Nữ 
Tại sân Balmoral Park 

9/6 
Thể thao Liên trường 
Tại 
Trường Movelle  

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

KIỂM TRA NAPLAN 

NHÂN VIÊN VẮNG MẶT 

PHỎNG VẤN PHỤ HUYNH-GIÁO 

VIÊN-HỌC SINH 

CHỤP HÌNH TRƯỜNG 

DISCO TRƯỜNG 

THÔNG BÁO VỀ HỌC SINH 

NGÀY CỦA MẸ 

Glenyce Brooks 
Hiệu phó 



Trang 2 

Tiêu chí trường Movelle :                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

Professor Maths sẽ có mặt tại 
trường vào:  

 Thứ Hai 22 Tháng Năm. 
Đừng để con quí vị bỏ lỡ!   

 Vui lòng nộp Giấy cho phép tham gia và 
thanh toán tiền phí $5.50.  

 
(Có thể sử dụng tiền CSEF cho những gia đình hợp lệ 

nhận được tiền tại trợ này) 
 

Hoan nghênh các phụ huynh đến dự các buổi của 
chương trình này (Không tốn tiền phí!) 

Câu lạc bộ Điểm tâm Học kỳ 2 
bắt đầu lúc 8:30 sáng 

tại phòng GP 
Chúng tôi hân hạnh được phục vụ                                

các món điểm tâm mùa đông ấm áp 
yêu thích: 

 
 Đậ  u nướ ng vớ i bậ nh mì  nướ ng 
 Bậ nh mì  nướ ng vớ i vegemite 
 Weetậbix vớ i sư ậ          
 Trậ i cậ y trong nướ c e p trậ i cậ y tư  nhie n 
 Ly sư ậ nguye n kem 
 

Thứ Sáu 19 Tháng Năm 
3 đến 5 giờ chiều 

Thông tin cho phụ huynh và người 
giám hộ về buổi Dạ vũ trường 

 

Các học sinh sẽ không có mặt tại lớp từ 
3 giờ chiều.  

Các phụ huynh và người giám hộ cần 
đến phòng Gym để đón các em.  

Vui lòng đừng vội vã ra về, hãy ở lại và 
vui chơi với các em. 

 

Chương trình Dạ vũ trường là một hoạt 
động lễ mừng Tuần lễ Gia đình Quốc gia, 
đây là một cơ hội tuyệt vời vui vẻ với con 
trẻ.  

 
Tậ i trớ  bớ i:                                                                                  

 
 

           ovelle PRIMARY SCHOOL 

 
TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 

 
Trong Tháng Tư, các học sinh sau đây đạt thành tích 
Giải Bạc về môn Toán.  

Học sinh Lớp 1/2 
Eric La 

 
Học sinh Lớp 5/6 
Jasminka Trpovski 

Amanda La 
 

Chúc mừng! 
 

Các học sinh trường tiểu học Movelle sẽ trưng bày bài 
làm của mình từ 

Thứ Hai 15 Tháng Năm 
tại  

Brimbank Shopping Centre, Neale Rd., Deer Park  
&  

Keilor Shopping Centre, Taylors Road, Keilor Downs. 



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường   

Trang 3 

LỚP TÊN          KẾT QUẢ 

Prep/1C Tumlai  
Zaathang  
 
Elizabeth Eddy 

Đọc các từ khi viết bài và sử dụng các bảng vòng quanh lớp để trợ giúp chính tả 
từ vựng.  
 
Tạo các số đến số 20 bằng cách sử dụng các cục lắp ráp và ghi chú lại các số tạo ra 
trên bảng trong buổi học toán.  

Prep/1H Sydney Owul 
 
 
Rafael Fuentes  
Escobar 

Tự nhận thức về việc học. Em hiểu rõ mục tiêu học tập của mình về môn Đọc, Viết 
và Toán. Rất giỏi Sydney! 
 
Kiên trì học từ mới. Em tiếp tục thực tập từ trong bảng M100w và có thể đọc các 
từ trong bảng Xanh. 
 

1/2 C London Bonnici 

 

Kevin Nguyen 

Lắng nghe lời giảng Giáo viên hiểu về toán nhân và chia về các thông số gia đình. 

 

Phản ảnh những gì em tập trung học tập, em có thể thành công đạt thành tích 

mục tiêu học tập của mình. 

1/2 BL Anna Tran 

 

Jackson Nguyen 

Kiên trì để tiến bộ bài viết thông tin. Rất giỏi Anna!  

 

Bài làm tốt về toán nhân trong lớp. Rất giỏi Jackson! 

5/6 P Qasim Zulnorain 

 

 

Lisa Ng 

Bài viết về thể văn thuyết phục tốt có mở rộng thêm ý kiến của mình và có sử 

dụng dấu chấm. 

 

Bài văn thể thuyết phục và phát triển việc sử dụng các câu hỏi tu từ và từ vựng 

chủ đề. 

5/6 S Sapphire Lambert 
 
 
Tala Chebib 

Tham gia hăng hái trong các cuộc thảo luận trong lớp và chia sẻ suy nghĩ và câu 
hỏi của mình trong các buổi đọc trong lớp. 
 
Có các mục tiêu rõ ràng về môn toán và biết các bước mà em cần để đạt được 
những mục tiêu này. 

5/6 U Daniel Tran 
 
 
 
Karen Sopi 

Hiểu rõ mục tiêu học tập của mình, và sử dụng những kiến thức đã biết về góc để 

học những kiến thức mới. Nổ lực tuyệt vời Daniel! 

 

Nhận thức được những lãnh vực học tập mà em muốn tiến bộ, và cố gắng để cải 

thiện chất lượng bài văn. Cố gắng tuyệt vời Karen! 



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 2017 

Quí vị có con đến 5 tuổi kể từ  
ngày 30 Tháng Tư 2017 

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 

3:15chiều 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: ..................................................................... 
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