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Tên tôi là Rachel 

Taverna và tôi xin 

hân hạnh tự giới 

thiệu tôi là Quyền 

Hiệu Phó tại trường 

tiểu học Movelle. 

Tôi đến làm việc tại 

Movelle để thay thế 

cho vị trí của cô Brooks cho đến hết 

năm học.  

Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm lãnh 

đạo và với vai trò lãnh đạo trong 

nhiều lãnh vực. Giáo dục là sự hợp tác 

và xây dựng mối liên hệ vững mạnh 

giữa gia đình và nhà trường là điều 

quan trọng đối với tôi. Là một người 

mẹ, tôi nhận thấy rằng là cha mẹ 

chúng ta đóng một vai trò then chốt 

là người giáo viên đầu tiên trong đời 

của con em chúng ta, và giữ thông tin 

liên lạc giữa phụ huynh và giáo viên là 

điều rất quan trọng đối với tôi.  

Tôi rất cởi mở và thân thiện mời quí 

vị đến gặp gỡ và chào hỏi.  

Tôi mong mỏi được trò chuyện với tất 

cả với quí vị tiếp tục hiểu biết thêm 

những điều tuyệt vời tại trường tiểu 

học Movelle 

Thân ái, 

Rachel Taverna 

 

 

Gần đây các 

học sinh khối 

Lớp 3/4 đã 

tham gia cắm trại tại Grampians tuyệt 

vời . Tại đó chúng tôi đã có những trãi 

nghiệm thích thú và tuyệt vời.  

Các trại viên đã được chào đón bởi 

những chú chuột túi hoang dã tuyệt 

vời, đà điểu và các con két.  

Tất cả các học sinh đã tham gia các 

hoạt động văn hóa của thổ dân bản 

địa, như là sơn và ném boomerang  

và có cơ hội thổi kèn của người thổ 

dân. Qua các hoạt động đó hoàn toàn 

tin chắc rằng có một số nhạc công sản 

sinh trong khối lớp 3/4!  

Điểm nổi bật của tuần là hầu hết các 

học sinh đã tham gia đu dây xuống 

vách đá vào sáng Thứ Sáu.  

Ủy Ban Gây Quỹ rất 

cảm ơn đến tất cả 

Cộng đồng trường 

Movelle về sự hỗ 

trợ tuyệt vời của quí vị cho chương 

trình bán sô cô 

la gây quỹ.  

 
Đừng quên  

Chính sách SunSmart của 
chúng tôi 

 
           

Đội nón  
suốt  

Học kỳ 1 & 4 

LỜI CHÀO 

BÁN SÔ CÔ LA GÂY QUỸ 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

19/9 

 
 
 
Special Footy Lunch 
Đến trường với màu đồng 
phục của đội bóng yêu thích. 
Quyên tặng tiền cắc vàng. 

21/9 

Ngủ qua đêm Lớp P-2  
Lớp Vỡ lòng  
từ 5:00-8:00 tối 

22/9 

Ngày cuối Học kỳ 3 
Điểm tâm Lớp P -2  
Từ 9:00 sáng-10:00 sáng 
Ngày Các Đội trường 
Tan học—Lớp P-2  1:30 chiều 
Các lớp còn lại  2:30 chiều 

9/10 
Ngày đầu Học kỳ 4 
9:00 sáng bắt đầu 
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Trang 2 

Tiêu chí trường Movelle:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

Tin tức Mỹ Thuật  
 

Quí Phụ Huynh, Thân hữu và Thành viên cộng đồng trường thân mến,  

 

Chương trình Trưng bày Mỹ thuật sắp đến! 

Chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quí vị đến tham gia buổi trưng bày với một đêm tràn 
đầy niềm vui, vào ngày 

 

Thứ Năm 26 Tháng Mười từ 4:30 chiều-6:30 tối 
 

Sẽ có chương trình Triển lãm Nghệ thuật giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật của 
con quí vị thực hiện cùng với các nhóm âm nhạc biểu diễn những tác phẩm mà các 
em đã được học trong năm nay. Chúng tôi sẽ có các phần biểu diễn của Câu lạc bộ 
Nghệ thuật biểu diễn, Nhóm nhạc Drumming châu Phi của Movelle, cũng có một 
số bài hát tiếng Nhật của các học sinh Lớp Vỡ lòng-2. Đồng thời có chương trình vẽ mặt, xúc xích nóng, 
thi tô màu và nhiều hoạt động khác! Đây là một sự kiện cho toàn thể gia đình tham gia và một điều 
chắc chắn rằng sự kiện này không nên bỏ lỡ! 
Đây sẽ là một đêm vui vẻ! Các học sinh đã làm việc rất chăm chỉ trong năm và đã tạo ra một số tác 
phẩm tuyệt vời! Tất cả tiền thu được từ đêm triển lãm sẽ được dùng để mua các nguồn tư liệu học tập 
cho trường của chúng ta!!! 
Phí vào cửa sẽ quyên góp một đồng tiền cắc vàng mỗi người và các học sinh của trường được miễn phí. 
Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp thêm vào gần ngày triển lãm diễn ra. 
 
Vui lòng ghi nhớ ngày sự kiện!  

 

Cô Kostadinovic, Cô Reid & Thầy Yamabe 

 

 



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường  

Trang 3 

LỚP TÊN           KẾT QUẢ 

Prep/1C Julie Tang 
 
Sophie Ly 

Biết rõ những gì cần làm khi em gặp khó khăn trong giờ học viết. Rất giỏi! 
Bằng cách sử dụng tự điển và các từ vựng trên tường.  
Sử dụng hiệu quả các học cụ môn Toán khi giải các bài toán trừ. Rất giỏi!  

Prep/1H Tamara Talevska 
 
 
Yasmin Karim 

Tự nhận thức việc học, em sử dụng các nguồn tư liệu học tập trong lớp 
để hỗ trợ cho việc học của em. Em tìm và sao chép các từ trên tường mà 
em cần cho bài viết của mình. Rất giỏi!  
Quyết tâm học tập và có những sự chọn lựa tuyệt vời suốt thời gian học 
tập. Em tìm chỗ ngồi để em có thể tập trung vào bài làm của mình. Rất 
giỏi Yasmin!  

1/2 C Hamda Yusuf 
 
Alanah Phung 
 
Johnny Nguyen 

Luôn kiên trì chia sẻ ý kiến và sáng kiến của mình trong lớp.  
 
Tạo sự kết nối tuyệt vời khi học về thể tích.  
 
Thể hiện sự quyết tâm và kiên trì khi em nêu câu hỏi.  

3/4 T Maxwell Wilson 
 
Sandy Nguyen 

Sử dụng kỹ năng phản hồi rất tốt để sáng tạo mục tiêu học tập mới.  
 
Chủ động tham gia vào Câu lạc bộ Sách và bảo vệ ý kiến của mình bằng 
cách tạo sự liên hệ và những phần đề cập trong sách.  

3/4  Ah-Kau Jaylee 
Behzad Razi & 
Adrian Mai  

Đạt thành tích Giải Bạc về Toán Học.  

5/6 P Leona Filuk 
 
Rebecca Nielsen 
 
 
Vinayak Duggal 

Kiên trì để hoàn tất độc lập Animal PowerPoint. 
 
Tạo sự liên kết để hỗ trợ em lập kết luận về so sánh sự khác nhau và 
tương phản giữa các quốc gia.  
 
Lắng nghe ý kiến phản hồi để thêm chi tiết vào bản báo cáo thông tin về 
quốc gia của em.  

5/6S Wilson Tran 
 
Steven Phan 

Chọn lựa thông minh suốt thời gian học ngoại khóa, giúp em hoàn tất thẻ  
số liệu về cá mập trắng khổng lồ.  
Luôn chọn làm bài trong không gian có thể hỗ trợ em học tập hiệu quả 
nhất.  

5/6 U Kevin Nguyen 

 

 

Jasminka 

Trpovski 

Thể hiện sự quyết tâm tuyệt vời để độc lập hoàn thành các thẻ số liệu 
kết nối các bài học ngoại khóa của lớp. Nổ lực tuyệt vời Kevin! 
 
Tạo sự suy luận trong các câu truyện mà em đọc bằng cách sử dụng các 
minh hoạ, màu sắc và lời văn. Nỗ lực tuyệt vời Jasminka! 
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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 

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

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