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Điều tuyệt vời thể hiện qua Buổi Triển 

lãm Mỹ thuật 2017. Thật ngạc nhiên 

khi nhìn thấy rất nhiều học sinh tài 

năng tại trường chúng ta, và tôi tin 

quí vị đồng ý là điều thật tuyệt vời khi 

tổ chức trình bày các môn học đặc 

biệt ra mắt cộng đồng trường chúng 

ta. Tôi xin cảm ơn đến các giáo viên 

và nhân viên hỗ trợ đã tình nguyện 

giúp đỡ và các gia đình đến tham dự 

buổi triển lãm. Xúc xích nướng đã 

thành công với hơn 200 xúc xích được 

tiêu thụ. Lời cảm ơn đặc biệt đến tất 

cả mọi người phía sau hậu trường đã 

dàn dựng và sắp xếp các hoạt động.  

Chúng tôi đang tiến hành xếp lớp và 

sắp xếp phòng cho niên học 2018.  

Với số học sinh hiện tại chúng tôi sẽ 

phân chia một số lớp chỉ là một cấp 

lớp ví dụ chỉ Lớp Vỡ lòng, không 

chung Vỡ lòng &1. Khi chúng tôi có số 

học sinh tổng kết sau cùng chúng tôi 

sẽ thông báo cho các gia đình biết lớp 

nào là một cấp lớp và lớp nào là kết 

hợp ví dụ Lớp 1&2. Vui lòng thông 

báo cho văn phòng biết nếu như quí 

vị sẽ đổi trường cho con của mình.  

 

Tuần vừa qua quí vị có chú ý con mình 

mang về nhà giấy báo chi phí tập sách 

văn phòng phẩm (booklist) và học phí 

trường của các em năm 2018 để các 

em sử dụng, truy cập các hệ thống và 

nguồn tư liệu học tập cao nhất tại 

trường Movelle trong năm 2018. 

Chúng tôi đã cố gắng giữ mức chi phí 

thấp nhất cho gia đình và không yêu 

cầu bất kỳ khoản đóng góp tình 

nguyện nào. Số liệu các khoản chi phí 

và phê duyệt được bàn thảo và thông 

qua bởi Hội đồng trường. Tiền học phí 

2018 được tính ra ít hơn $1.00 mỗi 

ngày cho mỗi học sinh. Yêu cầu quí vị 

điền và nộp lại bảng booklist này và 

thanh toán tiền phí sách vở văn 

phòng phẩm hạn chót 6 Tháng 12 để 

chúng tôi có thể đặt mua và sẵn sàng 

cho các em trong Học kỳ 1. Rất cảm 

ơn những gia đình đã thanh toán rồi.   

Tôi không thể tin rằng chỉ còn 25 ngày 

nữa là hết năm học và ngày Chương 

trình Giáo dục cuối cùng của chúng 

tôi trong năm nay sẽ được tổ chức 

vào ngày 7 Tháng 12 để lên kế hoạch 

cho năm 2018. Học sinh nghỉ học 

trong ngày này.  
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2018 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

22/11 
Học thực nghiệm Lớp 5/6  
Hands on Science 

7/12 
Ngày Chương trình Giáo Dục 
Học sinh nghỉ học 

8/12 

Họp Toàn trường 
Tại phòng Gym 
2:45 chiều-Hoan nghênh mọi 
người tham dự 

11/12 
Tham quan Lớp 6  
Tại Luna Park 

12/12 
Ngày Orientation Lớp 6 
Vào Lớp 7  2018 

14/12 
Lễ tốt nghiệp 
Lớp 6  

19/12 Hòa Nhạc Giáng sinh 

20/12 Học bạ gửi về nhà 

22/12 
Ngày cuối Học kỳ 4 
1:30 chiều tan học 
Căn tin đóng cửa 

30/1/ 
2018 
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Trang 2 

Tiêu chí trường Movelle:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,                                       

TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 
Các học sinh sau đây đạt thành tích Giải Bạc về 

môn Toán. 

Học sinh Lớp 3/4 
Christina Ng 

Brendon Pham 
Adrian Mai 

Chúc mừng Lina Ng Lớp 5/6S  
đạt thành tích Giải Vàng  

 

CUỘC THI TOÁN HỌC ÚC (AMC) 

Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến các học sinh đã 
tham gia Cuộc thi Toán học Úc (AMC) vào Tháng 
Tám năm nay. 

Học sinh Lớp 3/4 
Adrian Mai 

Andrew Nguyen 
Imran Sutcu  

Học sinh Lớp 5/6 
Brodie Lyons-Jones 

Vinayak Dugga 
Sarah Mai 

Anna Nguyen 
Chanel Trpovska 

Amanda La 

Tất cả học sinh đã được công nhận những nổ lực 
của mình và đã được trao chứng chỉ về trình độ. 
Tôi muốn đặc biệt chúc mừng đến  

Andrew Nguyen Lớp 3/4G 
đã đạt thành tích Credit Certificate cho kết quả 
tuyệt vời qua cuộc thi. Thành tích của em nằm 
trong 22% dẫn đầu của cấp lớp em  trong toàn 
nước Úc. Chúc mừng! 
Cô Helen Havran—Điều hợp viên mônToán 

 

 
Đây là thời điểm trong năm, Ủy Ban 
Gây Quỹ bắt đầu chuẩn bị chương 
trình Xổ số Giáng sinh trường Tiểu học 
Movelle. Chúng tôi có:  

  

Một ngày ‘Không Đồng Phục’  
         Vào: Thứ Sáu 1 Tháng Mười Hai.  
 

Thay vì quyên tặng một đồng tiền cắc, chúng tôi yêu cầu 
các gia đình giúp đỡ chúng tôi bằng cách góp tặng  
Các món quà cho Giáng sinh, đồ chơi, thực phẩm đóng 

gói hoặc đóng hộp,...  
để chúng tôi gói thành các giỏ quà dễ 
thương cho giải thưởng xổ số. Chúng 
tôi sẽ rất biết ơn nếu các gia đình có 
thể gửi tặng bất kỳ đóng góp nào trong 
ngày này và đặt chúng trong thùng tại  
lớp học của các em. 
 

‘Xin cảm ơn sự hỗ trợ của quí vị cho trường Movelle.  

TIN TỨC CÂU LẠC BỘ ĐIỂM TÂM  
  (BFC)   

 Câu lạc bộ Điểm tâm hiện đã dời từ phòng GP đến khu 
vực bếp phía sau phòng Thể dục. Câu lạc bộ Điểm tâm mở 
cửa từ 8:00 sáng đến 8:55 sáng 
 

        Thực đơn: 
 
Thứ Hai đến Thứ Sáu—Weetbix, Muesli, Cheerio’s, Trái     
              cây và Sữa nguyên kem. 
Thứ Ba & Thứ Năm—Tất cả thực đơn trên, thêm bánh mì 
           nướng với Bơ hoặc Vegemite. 

Mong gặp các em tại Câu lạc Bộ.  

CHƯƠNG TRÌNH TRONG GIỜ ĂN TRƯA (LTP) 
Chương trình trong giờ ăn trưa được tổ chức trong 
khu vực của Câu lạc bộ Điểm tâm vào Thứ Hai, Thứ Tư 

và Thứ Sáu từ 1:40 chiều đến 2:25 chiều. Đây là một không gian 
yên tĩnh an toàn và thân thiện để chơi.  

Chúng tôi có Lego, Uno, Draughts , Cờ vua và 
nhiều trò chơi để chơi. Các học sinh hiện đã 
thành lập một “Câu lạc bộ Cờ vua”, hãy đến tham 

gia cuộc chơi thân thiện. 
Vì không gian trở nên đông đúc, chúng tôi giới hạn 
số học sinh tham gia khoảng 20. Nếu quí vị có bất kỳ 
câu hỏi gì về chương trình này hoặc Câu lạc bộ Điểm 
tâm vui lòng trao đổi với cô Carmen. 



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường   

Trang 3 

LỚP TÊN         KẾT QUẢ 

Prep/1C Ivy Plotek 
 
Elena Vu 

Suy nghĩ những điều mới học về khoa học nhắc em nhớ những điều 
trong cuộc sống thực tế của em. Rất giỏi Ivy!  
Biết những điều cần làm khi em gặp khó khăn khi viết và sử dụng nguồn 
tư liệu trong lớp với tinh thần trách nhiệm.  

Prep/1H Alia Jovevski 
 

 
Jackson  
Surbevski 

Rất quyết tâm học tập. Alia thể hiện sự tự tin tuyệt vời và có những chọn 
lựa thông minh trong lớp giúp em đạt thành tích trong mục tiêu học tập 
của mình. Rất giỏi Alia! 
Thể hiện sự kiên trì học tập. Jackson học rất chăm chỉ để tăng thêm kiến 
thức về tên và phát âm chữ cái. Hãy tiếp tục nổ lực tuyệt vời Jackson! 

1/2 C Alex Cain 
Eric La 
Rabet Zaathang 

Tạo sự kết nối tuyệt vời giữa Nhân và Chia. 
Có thể ghi nhớ và tự tạo mục tiêu học tập về toán chia.  
Lắng nghe ý kiến của cô giáo kiểm tra lại bài của mình để hoàn thiện và 
sửa lỗi.  

1/2 L Dakota Hyatt 
 
Dielora Redzepi 

Học tập hiệu quả và thể hiện sự quyết tâm để đạt thành tích mục tiêu 
học tập của mình. Hãy tiếp tục cố gắng Dakota! 
Kiên trì học chăm chỉ để đạt mục tiêu học tập của mình. Rất giỏi Dielora! 

3/4 GG Nidal Dagher  
 
Aliya Rustiawan  

Học tập xuất sắc về phân số và số thập phân. 
 
Sử dụng kiến thức phản hồi và lời giảng để làm tiền đề cho mục tiêu học 
tập mới về đọc và viết. 

3/4 L Dipita  
Chakraborty 
Stormie Lambert 

Suy nghĩ làm sao hoàn thiện bài viết tường thuật bằng cách sử dụng từ 
vựng mạnh hơn. 
Kết nối bài viết và sách mà em đã đọc và giúp em tiến bộ kỹ năng viết 
văn.  

5/6 P Junior Ah-Kau 
 
Myra Kingsada 
Omdara 

Sử dụng kỷ năng phản hồi để tiến bộ về đọc qua sự hỗ trợ từ phần tóm 
tắt với ví dụ từ đoạn văn. 
Quyết tâm học tập để đạt được mục tiêu học tập của em qua việc tham 
gia thảo luận trong lớp và hỏi những câu hỏi. 

5/6S Sapphire Lambert 
 
Anna Nguyen 

Suy nghĩ và sử dụng những gì em đã biết về phân số để giúp em hiểu sự 
chuyển đổi số dư thành phân số và số thập phân. 
Sử dụng biểu đồ hướng dẫn và các từ trên tường để giúp em cải thiện 
bài viết thể loại văn thuyết phục. 

5/6 U Sarah Mai 

 

Daniel Tran 

Tạo sự kết nối giữa các thí nghiệm khoa học đã qua với sự hiểu biết kiến 
thức về khoa học mới. Nổ lực tuyệt vời Sarah! 
Tập trung vào mục tiêu bài học của em và thành công tiêu chuẩn về môn 
toán, và thể hiện tiến bộ rất tốt về kiến thức thống kê và xác suất. Nổ lực 
tuyệt vời Daniel! 



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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