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Trong vài tuần vừa qua tôi đã tìm 
hiểu về Movelle. Đây cũng là cơ hội 
cho tôi gặp gỡ nhiều phụ huynh đến 
trường hàng ngày. Trong vài tuần tới, 
tôi muốn có một diễn đàn phụ huynh 
để trao đổi với quí vị về trường 
Movelle. Đây là ý kiến của tôi để giúp 
Movelle phát triển cao hơn và để đạt 
được thành công tôi hoan nghênh ý 
kiến phản hồi từ phụ huynh. Vui lòng 
chú ý ngày diễn đàn phụ huynh trong 
bản tin tới.   

Trong vài tuần tới chúng tôi sẽ xem 

xét việc sử dụng bãi đậu xe giữa 

trường Movelle và 

trường Resurrection vì 

tôi có một số lo lắng về 

sự an toàn của các học 

sinh. Chúng tôi đang 

tiến hành tìm một cách 

phù hợp để tổ chức bãi đậu xe bao 

gồm biển hiệu về tốc độ, và biển báo 

vào và ra.  

Giữ sự an toàn cho các học sinh đến 

và rời trường là trách nhiệm của tất 

cả mọi người.  

Khi các học sinh đến và rời trường, 

điều quan trọng cho người lái xe và 

người đi bộ cần ý thức và cẩn thận 

hơn trong suốt thời điểm đông đúc. 

Thậm chí giảm thấp tốc độ có thể bảo 

tồn mạng sống các em. 

Để giữ sự an toàn cho các học sinh , 

điều quan trọng cho tất cả người lái 

xe là: 

*Tốc độ chậm trong khu vực trường 

học trong thời gian học. 

*Không lái xe nhanh hơn 5km trong 

bãi đậu xe. 

*Cần cẩn thận hơn tại khu vực quanh 

trường. 

*Cần cẩn thận vì trẻ nhỏ không thể 

dự đoán trước tình huống xảy ra và 

khó nhìn thấy.  

Tôi xin cảm ơn quí vị tiếp tục cộng tác 

giữ an toàn tại bãi đậu xe. Nếu chúng 

tôi nhận thấy gia đình nào không thể 

tuân thủ những qui định trên của bãi 

đậu xe thì chúng tôi sẽ xem xét lại 

quyền sử dụng bãi đậu xe của họ. 

Năm nay là năm có chút thay đổi về 

báo cáo học bạ giữa năm của học 

sinh. Tất cả các trường học hiện sử 

dụng Chương trình Giáo dục Tiểu 

bang Victoria sẽ áp dụng tiêu điểm về 

quá trình tiến bộ của học sinh trong 

nội dung bảng học bạ. Tuy nhiên các 

phụ huynh sẽ không tìm thấy một số 

lãnh vực của chương trình học sẽ 

không đề cập trong bảng báo cáo học 

bạ giữa năm của một số cấp lớp. Lý 

do là một số lãnh vực của chương 

trình sẽ chỉ có trong hai học kỳ sau; và 

vì thế các phần này sẽ được viết trong 

bảng học bạ cuối năm. Báo cáo học bạ 

của học sinh sẽ được gửi về nhà cho 

phụ huynh vào Thứ Năm 29 Tháng 

Sáu, buổi phỏng vấn Phụ huynh-Giáo 

viên sẽ được tổ chức vào Thứ Năm 27 

Tháng Bảy. Thời gian sẽ được thông 

báo sớm vào cuối Học kỳ 2. 

QUÍ PHỤ HUYNH THÂN MẾN 

AN TOÀN TẠI BÃI ĐẬU XE 

HỌC BẠ NĂM HỌC 2017 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

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 
Bì thư gửi về nhà       
hôm nay  
Bì thư chụp hình gia đình 
có tại văn phòng trường. 

2/6 
Thể thao liên trường 
Tại 
Trường Movelle 

8/6 
Giải Bóng đá Nữ 
Tại Balmoral Park 

9/6  
Thể thao liên trường 
Tại 
Trường Movelle 

9/6 

Họp Toàn trường  
2:45 chiều tại phòng Gym 
Hoan nghênh mọi người đến 
dự 

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

14/6 Ngày Special Lunch  



Trang 2 

Tiêu chí trường Movelle:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

 

Rất cảm ơn đến  David Finley và gia đình đã quyên 

tặng số sách tuyệt đẹp cho Thư viện trường chúng ta.  

Tôi tin rằng các học sinh sẽ rất thích thú đọc chúng. 

Debbie Nikolic 

Thủ thư 

Karen Wood 
Hiệu trưởng 

LỚP VỠ LÒNG 2018 

CẮM TRẠI LỚP 5/6 TẠI ALEXANDRA 

ADVENTURE RESORT 21—25 THÁNG TÁM 

HÃY GIÀNH LẤY PHIẾU THƯỞNG CỦA 
SCHOLASTIC BOOK FAIR! 

BẠN CÓ NGHIÊM TÚC VỀ VIỆC ĐỌC SÁCH? 

Đã trãi qua 10 ngày kể từ ngày chúng ta bắt đầu cuộc 

thi đua. Vì vậy, bao gồm tối nay, các học sinh nên đọc 

sách mỗi đêm trong 10 tuần.  

Hãy ghi nhớ, các em cần đọc mỗi 

đêm cho đến ngày 11 Tháng Tám 

nếu các em muốn có cơ hội nhận 

được một phiếu thưởng trị giá $10 

từ Scholastic Book Fair 

để mua sách suốt Tuần 

lễ Sách năm 2017. 

Hãy kiên trì đọc sách! 

Ghi danh nhập học cho các phụ huynh có con bắt đầu 
Lớp Prep năm học tới đang tiến hành. Mục đích của tôi 
là tổ chức sẵn các Lớp Vỡ lòng nhưng để thực hiện điều 
này lệ thuộc vào số lượng học sinh ghi danh tại Movelle. 
Một điều tôi tự hào trong sự nghiệp của tôi là sự thành 
công luôn giữ số lượng học sinh thấp trong mỗi lớp. Đặc 
biệt những năm học đầu đời là nền tảng vững chắc cho 
việc học là rất quan trọng. Vui lòng chú ý ghi danh cho 
con mình vào Lớp Vỡ lòng năm học 2018, các em phải 
tròn 5 tuổi trước ngày 30 Tháng Tư 2018. Vui lòng đến 
văn phòng trường để nhận đơn ghi danh.  

The Australian Mathematics Competition (AMC) sẽ được 

tổ chức năm nay vào ngày Thứ Năm 27 Tháng Bảy. 

Chương trình thi này đã được bắt đầu tại Úc vào năm 

1978 như một cuộc thi đua Toán học toàn nước Úc dành 

cho học sinh. Nó đã là sự kiện lớn nhất trong lịch giáo 

dục Úc, cho phép các học sinh tham gia thi đua làm cùng 

một bài thi trong cùng ngày diễn ra hơn 30 quốc gia trên 

toàn cầu.  

Được tổ chức từ năm 1978, cuộc thi AMC dành cho các 

học sinh mọi trình độ. Các học sinh được yêu cầu trả lời 

30 câu trong 60 phút ( Lớp 3-6) và các câu hỏi được lập 

để đánh giá về suy luận toán học hơn là tính toán. Các 

câu hỏi tăng dần mức độ khó, vì vậy vào phần cuối là 

những câu hỏi khó dành cho các học sinh tài năng. Các 

học sinh với mọi trình độ sẽ tiến lên theo các câu hỏi, và 

đương nhiên luôn được thử thách suốt bài thi.  

Nếu quí vị muốn con mình tham gia cuộc thi này vào 

ngày 27 Tháng Bảy, vui lòng hỏi tại văn phòng hoặc cô 

Gavran để nhận đơn. Chi phí cuộc thi là $6.50.  

Thanh toán thêm $2.00 để mua bộ GetSet AMC – 

hướng dẫn thực tập bài thi trên mạng để giúp học sinh 

chuẩn bị cho cuộc thi Australian Mathematics .  

Cô Gavran—Điều hợp viên môn Toán   

Cuộc thi đua Môn Toán học Úc Châu 

Cắm trại Lớp 5/6  

Thứ Hai 21—Thứ Sáu 25 Tháng Tám  

Tại Alexandra Adventure Resort 

Chỗ cắm trại nhanh chóng được đặt gần hết, chỉ còn lại 

vài chỗ. Nếu học sinh nào muốn tham gia cắm trại vui 

lòng thanh toán $50 tiền đặt cọc để giữ chỗ. 

 
TIN TỨC CĂN TIN 

 
Vào Thứ Ba tuần tới ngày 30 Tháng 

Năm sẽ có một chọn lựa mới trong thực 

đơn của căn tin. 

Triple Cheese Macaroni giá $ 3.50 

 

Thực đơn đặc biệt cho buổi ăn trưa 

vào Thứ Tư 14 Tháng Sáu 
 Fish and Chips và thức uống thêm đồ chơi  

Pokemon giá $7.00 

 

 

 

 

Giấy đặt mua sẽ được gửi về nhà sớm 

KHÔNG ĐẶT MUA THỨC ĂN TRƯA 

KHÁC TRONG NGÀY NÀY 



Thứ Sáu 19 vừa qua chúng tôi đã có tổ chức buổi 
Dạ vũ Trường để lễ mừng “Tuần lễ Gia đình 
Quốc gia” và đã diễn ra rất thành công. 
 
Xin cảm ơn đến tất cả gia đình đã đến đông đúc 
để ủng hộ sự kiện này và các học sinh đã nhảy 
múa vui nhộn, chụp hình tại phòng chụp di động 
và có buổi tiệc với xúc xích nóng.  
 
Đã có một số siêu sao về nhảy hip hop, break 
dance và nhảy tự do, thậm chí một số múa như 
rắn và nhiều người rất chuyên nghiệp trong điệu 
múa Gang Nam. Chúng tôi đã có cuộc thi khiêu 
vũ của các thầy cô và cô Cutri thắng giải nhất và 
cô Sharon B. thắng giải nhì.  
 
Cảm ơn đến tất cả học sinh đã tham gia cuộc thi 
Vẽ về Gia đình, rất khó để chọn giải nhất và nhì 
cho mỗi cấp lớp. Các giải thưởng sẽ được tặng 
vào buổi họp toàn trường vào thứ Sáu này.  
 
Tôi cũng xin có cơ hội gửi lời cảm ơn đến Shelley 
và Bell của tổ chức Relationships Australia Vic 
(RAV) đã vất vả giúp tổ chức sự kiện này. 
Cảm ơn đến tất cả nhân viên trường Movelle đã 
tham gia, các học sinh thích thú xem thầy cô 
nhảy múa và cùng chụp hình tại phòng chụp hình 
lưu động.  
 
Đề cập đặt biệt đến Anthony ‘ Người vận hành” 
của chúng tôi và cô Kristie về những bức ảnh 
tuyệt vời cô đã chụp trong đêm sự kiện. Chúng 
tôi mong sẽ có thêm những sự kiện dành cho gia 
đình tương tự như sự kiện này trong tương lai.  
 
Cô Carmen  

 

                DẠ VŨ TRƯỜNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

 
 
 

 
 
 

 
Những người tháng giải cuộc thi  

Vẽ về Gia đình 



                                                                             

                    PROFESSOR MATHS  

 

Buổi học thực nghiệm tại trường The Professor Maths vào ngày Thứ Năm 22 
Tháng Năm đã diễn ra thật tuyệt vời! Professor Maths  đã rất thú vị và tạo 
buổi học thực sự hào hứng cho các học sinh với một số trò chơi mẹo toán học, 
và các hoạt động thực hành đã vui nhộn và hấp dẫn. Thật tuyệt vời khi chứng 
kiến các học sinh hăng hái và kiên trì như thế nào để giải các bài toán. Các em 
tham gia xoay vòng một loạt các hoạt động trong từng nhóm nhỏ và cùng giải 
toán. Buổi thực nghiệm tuyệt vời cho tất cả mọi người! 
Helen Garvan – Huấn luyện viên môn Toán 
 
Trò chơi yêu thích của tôi là Red Heart.  Chelsea 1/2 L 
Hôm nay, Professor Maths đã đến trường chúng tôi. Ông đã biểu diễn nhiều 
trò mẹo về Toán và tôi có người giúp đỡ. Ông ấy đã cho chúng tôi chơi nhiều 
trò chơi trong nhóm.  Jesse 3/4T 

Điều hay nhất về Professor Maths đã là ảo thuật. Trò chơi yêu thích của tôi là khi ông ấy đặt tất cả màu sắc 
thành bảng mẫu nhưng không cùng hàng và cột. Jasminka  5/6U 
Tôi đã chứng kiến Professor Maths đặt một quả banh trong miệng ông ấy. Nhưng đã có 3 quả banh đi ra. Jacob  
Prep H 
Có một số các hoạt động thi đua toán học gọi là Super Challenges. Một số thì dễ một số khác thì khó. Chúng tôi 
đã có một bộ tóc giả và một áo khoác.  Ryan 3/4T 
Chúng tôi đã được chơi một số trò chơi mà chúng tôi chưa từng được chơi trước đây và mọi người trong nhóm 
của tôi làm việc cùng nhau như một đội. Tibet 3/4L 
Trò chơi yêu thích của tôi là 3D Shadows và sau đó chúng tôi chơi trò Barrels. Chúng tôi cũng đã chơi trò        
Parallelogram. Chúng tôii phải tạo một hình thể bằng cách sử dụng các khối. Devon 3/4L 
Chúng tôi đã phải chơi nhiều trò chơi toán học nhất có thể và trong số trò chơi đó là Super Challenges rất khó. 
Khi bạn thắng được 3 Super Challenges, bạn được mặc một áo khoác và đội tóc giả. Behzad 3/4L 
Tôi đã thích thú mọi thứ bởi gì có sự thử thách. Tôi nghĩ tôi đã thi đua rất giỏi bởi vì tôi đã thắng tất cả các giải. 
Trò chơi yêu thích của tôi là Follow the Leader. Nhìn chung, tôi thích Professor Maths. Ben 5/6S 
Chúng tôi đã chơi trò chơi Chocolate Bar và chúng tôi đã tạo các ô vuông. Jackson 1/2L 
Trò chơi yêu thích của tôi là marble. Alex 1/2 L 
Đã có nhiều toán đố để giải. Chúng tôi phải suy nghĩ với phương pháp đặc biệt và có nhiều vui thích. Thanh 
Xuan 5/6 U 
Tôi đã cố gắng hết khả năng. Một số trò chơi rất khó nhưng tôi cố gắng hai lần và cuối cùng tôi giải được.       
Wilson 5/6S 
Cá nhân tôi đã có trãi nghiệm hấp dẫn và thật sự vui nhộn được mặc áo khác và đội tóc giả. Tôi thích thi đua giải 
các bài toán đố về toán nhân cùng với các bạn và ngay cả với một số bạn mà tôi không thường chơi chung. Imo-
gen 5/6U 
Tôi đã thành công trong ngày học bởi vì tôi cùng làm việc với các bạn khác nhau. Tôi muốn được tham gia 

chương trình một lần nữa. Jessica 5/6U 

 

 



 

Các học sinh Lớp 5/6 Movelle biễu diễn 
cùng  

Dàn nhạc giao hưởng Melbourne! 
Vào Thứ Tư ngày 17 Tháng Năm, Phần lớn các học 
sinh Lớp 5/6 của chúng tôi đã đến hội trường Hamer 
để nghe và biểu diễn cùng James Morrison và dàn 
nhạc giao hưởng Melbourne. Nhạc trưởng, đã giải 
thích cho các học sinh biết về sự khác nhau của các 
nhạc cụ trong dàn giao hưởng. Chủ đề học tập của 
ngày là tìm hiểu dòng nhạc Jazz và nhạc cổ điển có 
thể kết hợp như thế nào. Các học sinh trình diễn. 
Các học sinh đã biểu diễn bài được sáng tác đặc biệt 
cho kháng thính giả 
tham gia có tên 
'Basin Street Blues'. 
Cả học sinh lẫn giáo 
viên đều đã có trãi 
nghiệm thích thú 
về chuyến tham 
quan này. 

Keilor Shopping Centre,  
Taylors Rd.,  

Keilor Downs.   

Brimbank Shopping Centre,  
Góc đường Neale và Station Rds.,  

Deer Park  

 

HÃY XEM BÀI LÀM TUYỆT VỜI CỦA CÁC 
HỌC SINH SIÊU ĐẲNG CHÚNG TÔI! 

  
Trưng bày tại Trung tâm mua sắm Brimbank 

và 
 Trung tâm mua sắm Keilor Downs  



 

Trường tiểu học Movelle hân hạnh giới thiệu ba thành viên của  
Chương trình Robotics Education! 

Hoan hô BeeBots!  
Hoan hô Dash!  

Hoan hô Sphero SPRK+ – Các Học sinh, Phụ huynh, Robots và các quả banh Trẻ em!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các robot của chúng tôi hào hứng truyền tải chương trình học! SPRK+ các quả banh và Dash đều có khả năng 
lập trình thông qua việc sử dụng iPads và các ứng dụng cụ thể của chúng.  
Hiện tại, giáo viên lớp học và Câu lạc bộ Robot Giờ ăn trưa đã làm việc trong lớp học với Mã hóa và lớp Robot 
bằng công nghệ mới của chúng tôi. 
 
Chúng tôi kết hợp những công nghệ mới vào lớp học của chúng tôi để giúp học sinh chúng tôi học hỏi với sự 
vui thích! 
 
Mục tiêu của trường tiểu học Movelle chúng tôi là:  

Sáng tạo một chương trình Robot tập trung vào sự sáng tạo và thú vị, 
Phát triển hiếu kỳ và tò mò về công nghệ, 
Có cơ hội học hỏi, 
Sử dụng những kỹ năng Movelle Learning Essential bao gồm: Tự Nhận thức, Xác định, Kết nối, 
Phản ánh và sử dụng Phản hồi. 
Phát triển các kỹ năng của chúng tôi trong các lĩnh vực như toán học, khoa học, lập trình và mã hóa; và 

      Phát triển thế hệ các nhà khoa học tiếp nối ngay tại Trường Tiểu học Movelle! 
 
     Brenton Logan 
     Điều hợp viên chương trình Robot 



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường  

Trang 3 

LỚP TÊN KẾT QUẢ 

Prep/1C Angela Nguyen  
 
 
Johnny McCurdy  

Kiên trì học những từ trong bảng M100W và chăm chỉ học tại bàn mỗi buổi học. 

 

Lắng nghe giáo viên và chăm học tập để đạt thành tích học tập về đọc, viết và toán. 

Rất giỏi Johnny! 

Prep/1H Natalia Atanasovski 
 
 
Michael  
Papadopoulos 

Tự nhận thức việc học khi chia sẻ ý kiến với các học sinh khác suốt buổi thảo luận 
“turn and talk”. Rất giỏi Natalia! 
 
Thể hiện sự kiên trì khi cố gắng tự viết bài. Em đã rất tự hào về những nổ lực viết 
chữ của mình. Rất giỏi Michael! 

1/2 C Hamda Yusuf  

 

Katie Tran  

Tiếp tục thực tập mục tiêu tập viết. 

 

Có thể xác định những tính từ mô tả các từ. 

1/2 BL Marcello Newman-

Rudkovsky 

Dakota Hyatt  

Có thể tạo sự liên kết bài đọc với thế giới chung quanh. Nổ lực tuyệt vời Marcello! 

 

Sử dụng kỷ năng phản hồi khi làm bài viết thông tin về động vật. Rất giỏi Dakota! 

5/6 P Rebecca Nielsen 

 

Sam Hang 

Kiên trì tiến bộ về cách đọc mười lăm phút trên đồng hồ kim.  

 

Sử dụng kỹ năng phản hồi để tiến bộ về vị trí kim giờ của đồng hồ kim 

5/6S Stefanie Stojanovska 

 

 

Benjamen Kalala   

 

 

Amanda La  

Là người học có kỹ năng phản ảnh. Stefanie luôn sẵn lòng chia sẻ ý kiến của mình và 

những thắc mắc suốt giờ ôn bài với sự hăng hái.   

 

Kiên trì. Ben thích thử thách và không bao giờ nản chí để đạt đến thành công. Điều 

này thể hiện rõ suốt chương trình Professor Maths em đã theo suốt mọi câu đố cho 

đến khi tất cả được giải đáp. 

 

Sử dụng kỹ năng phản hồi tích cực suốt quá trình viết văn và sử dụng nó để tiến bộ 

về cấu trúc. Rất giỏi Amanda! 

5/6 U Daniel Tran 

 

 

Chloe Muriwai     Hatha-

way 

Tập trung vào mục tiêu bài học và thành công về yêu cầu môn toán, và thể hiện tiến 
bộ tốt về kiến thức toán trừ các số thập phân. Nổ lực tuyệt vời Daniel! 

 

Nhận thức các lãnh vực học tập mà em muốn tiến bộ, và nổ lực để tiến bộ kỹ năng 

giải toán. Cố gắng tuyệt vời Chloe! 
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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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