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Quí Phụ huynh và Người Giám hộ 

thân mến,  

Chào mừng trở lại Học kỳ 3! Chúng tôi 

hy vọng mọi người đã có kỳ nghỉ giữa 

năm thư giãn và thú vị. Đây sẽ là một 

Học kỳ khác đầy thú vị với nhiều hoạt 

động đã được lên kế hoạch bao gồm 

chương trình cắm trại, tham quan và 

thi đấu thể thao. Chúng tôi cũng có 

thêm vài chương trình trong trường 

để thúc đẩy tinh thần độc lập, tự tin 

và lòng tự trọng. 

Xin cảm ơn đến những 

gia đình đã tham dự 

Buổi trà sáng với Hiệu 

trưởng. Rất vui khi 

được ngồi trong một môi trường ấm 

áp thoải mái để trò chuyện với quí vị 

về trường Movelle. Tôi có kế hoạch sẽ 

tổ chức một buổi trà như vậy trong 

mỗi Học kỳ nồng nhiệt chào đón quí 

vị đến tham dự . Ngày tổ chức sẽ 

được thông báo trong những bản tin 

tới.  

Trong kỳ nghỉ mùa đông vừa qua 

chúng tôi đã hoàn thành một số việc 

cải tạo sân trường. Một số cây lộn 

xộn đã được chặt bỏ, sân vườn đã 

được dọn dẹp và khu vực sân cỏ giả 

phía sau đã được hoàn thành. Thật 

vui khi thấy các học sinh lăn trên sân 

cỏ giả khi các em đến trường vào Thứ 

Ba. Những khu vực này sẽ giảm thiểu 

bùn và cỏ dại tạo khu vực lý tưởng 

cho các hoạt động học tập ngoài trời 

khi thời tiết ấm.  

Chúng tôi cũng đang tìm kiếm 

sự giúp đỡ của bất kỳ gia đình 

nào quan tâm đến việc làm 

vườn; tình nguyện giúp đỡ duy trì 

mặt tiền của vườn trường và trồng 

cây khi chúng ta có thể. Nếu quí vị có 

cây tại nhà muốn quyên tặng cho nhà 

trường để tạo sân trường đẹp hơn xin 

vui lòng giúp đỡ. 

Chúng tôi cũng đang tiến 

hành tạo 'Vườn Rau Quả 

Movelle' với ý định sử dụng rau củ và 

gia vị trồng được cho chương trình 

nấu ăn. 

Học kỳ 3 là thời điểm học tập chuyên 

sâu của các học sinh. Tất cả học sinh 

tại trường tiểu học Movelle được 

đánh giá thông qua một Kế hoạch 

đánh giá toàn trường. Dữ liệu và 

thông tin chúng tôi thu thập được sử 

dụng để xác định những học sinh nào 

không đạt được sự tiến bộ mong 

muốn và mục đích nhằm can thiệp 

giúp đỡ có lợi cho học sinh. 

Sự hỗ trợ có mục tiêu dựa trên những 

nhu cầu riêng từng cá nhân, điều này 

được thừa nhận rằng nhu cầu đa 

dạng của học sinh cần sự đa dạng về 

phương pháp giảng 

dạy để đáp ứng. 

 Sự kiện gây quỹ chính 

trong năm nay là 

Chocolate Drive. Một 

hộp sôcôla cho mỗi gia đình sẽ được 

gửi về nhà sớm. Mỗi sô cô la có giá 

$1.00. Nếu quí vị không thể giúp đỡ 

chúng tôi, quí vị có thể vui lòng cho 

văn phòng biết càng sớm càng tốt. 

Xin cảm ơn sự hỗ trợ của quí vị. 

CHÀO MỪNG TRỞ LẠI HỌC KỲ 3 

Karen Wood 
Hiệu trưởng  VIỆC HỌC CỦA HỌC SINH 

BÁN SÔ CÔ LA GÂY QUỸ 

CỘNG ĐỒNG TRƯỜNG 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

27/7  
Phỏng vấn Phụ huynh-Giáo 
viên 
1:30 chiều—6:00 chiều 

27/7 Thi Australia Mathematics  

3/8  
Tham quan Melbourne 
Museum Lớp 3/4 

21/8  
- 25/8 

Cắm trại 
Lớp 5/6 
Alexandra Adventure Resort 

29/8 
Gian hàng Father’s Day  
Dành cho các học sinh Lớp 
3/4 đi cắm trại 

30/8 
-1/9 

Gian hàng  
Father’s Day   

30/8 –
1/9 

Cắm Lớp 3/4 
Grampians 

NÂNG CẤP SÂN TRƯỜNG 



Trang 2 

Tiêu chí trường Movelle:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

Woolworths Earn & Learn trở 

lại và hiện dễ dàng hơn bao 

giờ để tập hợp nguồn tư liệu 

giá trị cho trường Tiểu học 

Movelle. 

Từ Thứ Tư 26 Tháng Bảy đến 

Thứ Ba 19 Tháng Chín 2017.  
 

Khi quí vị đi mua sắm tại Woolworths quí vị có thể nhận được 

tem dán Woolworths Earn & Learn từ quầy trả tiền hoặc qua 

đơn đặt mua hàng trên mạng và dán chúng vào tờ dán tem 

Woolworths Earn & Learn. Sẽ nhận được một tem dán    

Woolworths Earn & Learn cho mỗi $10 mua sắm (ngoại trừ 

rượu, thuốc lá và thẻ quà tặng). Khi hoàn tất, đơn giản đặt 

giấy dán tem vào thùng đặt tại văn phòng trường Movelle.  

Sau đó chúng tôi có thể đổi tem Woolworths Earn & Learn để 

lấy các nguồn tư liệu giáo dục giá trị cho trường chúng ta. 

                    Xin cảm ơn sự ủng hộ của quí vị. 

Hãy sưởi ấm bằng nón len trường. 
Có bán tại văn phòng . 

 
 
 
 
 

Giá 5$ một chiếc 

NGÀY CÁC ĐỘI TRƯỜNG 
Vào ngày cuối Học kỳ 2, “Ngày Đội Trường” thứ hai 

được tổ chức bên trong trường do thời tiết lạnh. Các 

đội Sapphire, Ruby, Topaz và Emerald thi đấu xoay vòng 

các hoạt động cơ bản, để cố gắng giành nhiều điểm cho 

đội mình. 

Đội trưởng Trường, Đội trưởng Đội và Hội viên Học sinh 

Hội đồng Trường đã lên kế hoạch và tổ chức 9 hoạt 

động thi đấu theo nhóm hào hứng như là House of 

Cards, Four Corners, Balloon Lava, Robotics Bowling, 

Walk like a Model Relay, Silent Ball, Rob the Nest, 

Tunnel Ball và Lego Castles.  

Khi các vòng thi đấu toàn trường kết thúc, các giáo viên 

và các trưởng nhóm học sinh tham gia thêm 3 hoạt 

động để đạt thêm điểm cho đội mình. Cô Schiller đại 

diện đội Topaz, cô Capruciu đại diện đội Sapphire, thầy 

Paris đại diện đội Emerald và thầy Logan đại diện đội 

Ruby. Tiếng reo hò từ các học sinh vang dội khi các em 

cổ vũ cho đội mình qua cuộc thi đấu. Các giáo viên thể 

hiện những bước đi trong bóng và đón cây vợt và cô 

Capruciu cho thấy sự linh hoạt không thể tin được khi 

chơi Limbo! 

Đội chiến thắng là Đội Ruby! Hoan hô đến tất cả học 

sinh đã thể hiện tinh thần đồng đội trong ngày. Rất cảm 

ơn đến tất cả giáo viên đã tổ chức các hoạt động cuộc 

thi. Đồng thời, chúc mừng đến Đội trưởng Trường và 

Đội đã thực hiện bài diễn văn tuyệt vời và tất cả những 

học sinh trưởng lớp đã hướng dẫn lớp mình tham gia 

xoay vòng các cuộc thi.  

Thật là một ngày tuyệt vời cho tất cả mọi người tham 

gia! 

Cô Cutri 

TUẦN LỄ SÁCH SẮP ĐẾN 

 

Thứ Hai 21 đến Thứ Sáu 25 Tháng Tám 

Ghi nhớ rằng các học sinh cần đọc sách mỗi ngày để 

thắng được phiếu thưởng sử dụng để mua sách tại 

The Scholastic Book Fair. 

 

 

 

 

 

 Scholastic Book Fair 

 Tất cả các học sinh và phụ huynh có thể mua sách 

từ Thứ Hai 21 đến Thứ Sáu 25 Tháng Tám.  



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường   

Trang 3 

LỚP TÊN KẾT QUẢ 

Prep/1C Luzain Mir 
 
 
Julie Tang 

Sử dụng bắt đầu câu trong buổi học viết và thực tập các từ trong bảng M100W. 

 

Học chăm chỉ trong nhóm và tìm ra số hai chữ số nhỏ hơn và lớn hơn một đơn vị. 

Prep/1H Harmony Suamasi 
 
 
Tina Gaupule 

Kiên trì học tập và tiến bộ khi cố gắng tìm và đọc các chữ trong bảng từ Golden. 
Rất giỏi Harmony! 
 
Thể hiện sự kiên trì khi viết bài độc lập. Em đã chăm chỉ tự viết một số từ và sao 
chép từ. Rất tốt Tina! 

1/2 C Aisha Boswell 

 

Rabet Zaathang 

Tạo sự kết nối khi làm bài phân số . 

 

Tập trung đọc lớn một quyển sách tại lớp với giọng tự tin, mặc dù em thường có 

chút nhút nhát. 

1/2 BL Chelsea Hill 

 

Jaden Truong 

Áp dụng sự ghi nhớ khi ôn bài trong nhóm để hiểu về phân số. Rất giỏi Chelsea! 

 

Kết nối việc học của em về viết câu chuyện với bài làm của nhóm để sáng tạo 

sườn chuyện cổ tích. Rất giỏi! 

3/4 T Yuliana Lay 

 

 

Rami Karim 

Sử dụng phản hồi tích cực để cải thiện bài làm của mình về trình bày và chữ viết 

đạt được bằng viết mực.  

 

Kiên trì và cố gắng hết khả năng để tiến bộ bài làm của mình.  

3/4 TL Adrian Mai 
 
Christina Ng 

Tập trung vào bài học và hoàn tất bài làm với toàn khả năng.  
 
Học chăm chỉ mọi buổi học và bền chí! 

5/6 P Yen Khoa Dinh 

 

Innocent  

Kento Kalala 

Tạo sự kết nối những kiến thức em đã được học để giúp em chuyển đổi phân số 
sang phần trăm và số thập phân.  
 
Tiến bộ về đọc qua nhận thức sự cần thiết thay đổi sử dụng các phương pháp giải 
mã của mình. 

5/6S Sapphire Lambert 

 

 

Steven Phan 

Phản ánh nỗ lực của em và đưa ra phản hồi trung thực suốt các buổi đọc trong 

nhóm. 

 

Kiên trì học tập về chu vi và diện tích của các dạng hình học bất thường. 

5/6 U Daniel Tran 

 

 

Jasminka Trpovski 

Tạo sự kết nối giữa những câu chuyện em đọc trước đây, và liên kết chúng với 

quyển sách em đang đọc hiện tại. Nổ lực tuyệt vời Daniel! 

 

Nhận thức các lãnh vực học tập em muốn tiến bộ, và nổ lực để tiến bộ về toán. 

Cố gắng tuyệt vời Jasminka! 



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 

3:15chiều 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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