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THƯ HIỆU TRƯỞNG
TRỞ LẠI TRƯỜNG
Trở lại trường học - Sau kỳ nghỉ cuối tuần
dài, cuối cùng chúng tôi cũng có thể chào
đón tất cả học sinh Lớp 3-6 trở lại trường
học. Chúng tôi chúc mừng tất cả các gia
đình và các thành viên thân quyến gia
đình đã giải quyết trong thời gian đặc biệt
này trong cuộc sống của chúng ta. Chúng
tôi mong được kết nối lại và ăn mừng với
tất cả quí vị.
Quá trình chuyển tiếp Lớp Vỡ lòng-2
trong hai tuần qua đã diễn ra vô cùng
suôn sẻ - chúng tôi cảm ơn các gia đình
đã nỗ lực tuyệt vời trong việc thực hiện
qui trình đưa đón theo bố trí chênh lệch
thời gian tại trường.
Thật là đáng yêu khi trường chúng tôi trở
lại và hoạt động trực tiếp. Không có
trường hợp ngoại lệ, các học sinh rất vui
khi được trở lại, và chúng tôi thực sự rất
thích chào đón phụ huynh và học sinh khi
họ đến và rời đi cùng với sự ý thức của
mọi người thực hiện giãn cách xã hội.
Việc bố trí thời gian so le đến trường và
tan học mỗi ngày giúp cho mọi người
thực hiện hoạt động. Chúng ta may mắn
vì tại Movelle có một bãi đậu xe dành cho
phụ huynh và tôi sẽ tiếp tục yêu cầu tất
cả các phụ huynh hãy chú ý đến tốc độ lái
xe để đảm bảo luôn trông chừng học
sinh.
Khi tôi đi vòng quanh trong giờ nghỉ tuần
này, tôi dành thời gian ra khỏi văn phòng
và ngồi dưới ánh mặt trời trong sân chơi
với bọn trẻ khi các em thích thú chơi. Tôi
đã có cơ hội để thu thập một số ấn tượng
từ các em. Thốt ra từ miệng của những
đứa trẻ giữa những tiếng reo hò vui
sướng - đó là niềm vui trọn vẹn và hoàn
toàn trọn vẹn khi được trở lại trường!
Dưới đây là một số câu trả lời của các em
Whoooo trở lại với bạn học của tôi.

Ngôi trường này bây giờ trông rất tuyệt,
bạn đã chi tiền để làm nó tốt hơn cho
chúng tôi.
Ramsey trông tuyệt ở bảng hiệu phía
trước.
Các giáo viên của chúng tôi rất vui khi có
sự trở lại của chúng tôi.
Tôi nhớ giấc ngủ .
Có Ipad ở nhà rất vui.
Bây giờ chúng ta đã trở lại trường và các
buổi sáng hơi lạnh một chút, tôi yêu cầu
phụ huynh đảm bảo con mình mặc đủ ấm
và mặc đầy đủ đồng phục của trường.
Chính sách đồng phục của trường đã
được hội đồng trường Movelle phê chuẩn
và giống như hầu hết các trường học, bắt
buộc tất cả học sinh phải mặc đồng phục
mỗi ngày đến trường. Đồng phục có sẵn
có thể mua tại cửa hàng PSW địa điểm tại
Deer Park.

NGÀY CẦN GHI NHỚ
26/6

Ngày cuối Học kỳ 2
2:10 chiều Tan học

13/7

Ngày đầu Học kỳ 3
8:50 sáng Bắt đầu

Còn 2 tuần nữa kết thúc học kỳ, điều
quan trọng là tất cả các gia đình đều tuân
thủ theo và đúng thời gian đưa và đón
con. Tôi không thể nhấn mạnh đầy đủ
hơn điều này . Vì sự an toàn của học sinh
là ưu tiên số một của tôi và vệ sinh toàn
diện của trường bắt đầu lúc 3h20 mỗi
ngày vẫn tiếp tục cho đến hết học kỳ.
Ở giai đoạn này, chúng tôi chưa được báo
về tiến trình trong Học kỳ 3, nhưng thực
hiện đưa đón theo qui định thời gian so
le vẫn có thể áp dụng. Xin hãy theo dõi
trên COMPASS để cập nhật thêm.
Như mọi khi, nếu quí vị có bất kỳ câu hỏi
gì xin đừng ngần ngại liên lạc với nhà
trường.
Hãy giữ an toàn
Karen Wood

TIN TỨC MÔN MỸ THUẬT
Các phụ huynh, bạn bè và cộng đồng nhà trường thân mến,
Trường tiểu học Movelle đã làm việc rất chăm chỉ trong 8 tuần qua để hỗ trợ học sinh trong thời gian ‘Học tập từ xa”. Mặc dù
tất cả chúng tôi đều rất hào hứng khi được trở lại trường, điều quan trọng là chúng tôi công nhận những thành tích của học
sinh trong thời gian học tập trong thời điểm không bình thường tại nhà.
Trong hai tháng qua, học sinh của chúng tôi đã được yêu cầu tham gia vào nhiều Hoạt động Môn học Đặc biệt bao gồm
học một bài hát mới, một điệu nhảy mới, tập luyện thể dục, học một kỹ năng thể thao mới, thực hiện học tập tiếng Nhật cũng
như hoàn thành bài học MỸ THUẬT sáng tạo mỗi tuần!
Tôi muốn nhân cơ hội này để tuyên dương những sinh viên sau đây đã gửi qua một số tác phẩm nghệ thuật của mình! Sự sáng
tạo mà các em đã thực hiện đã gây ấn tượng với tôi! Rất giỏi!

Cô Kostadinovic

Grace’s Animal Collage

Beautyshine’s Nature Mandala

Alexander Simovic’s
Object Colourwheel

Noah’s Animal Collage
Roop’s Animal Collage

Raymond’s Robot
Kayla’s Animal Collage
Beautyshine’s Animal Collage

Aisha’s Play Dough Kiwi

Trang 2

Tiêu chí trường Movelle:

Roop’s Animal
Hand Drawing

Aleksandar Trpovski’s Nature Mandala

Tôn trọng,

Beautyshine’s Warm and
Cool Colour Tree

Trách nhiệm,

LỚP
Prep A

TÊN
Chelsea Tran
Harry Tu

Prep B

Imran Idris
Harper Nguyen

1/2 A

Ishveet Kaur
Spencer Pham
Samiya Samiya

1/2 B

Tom Au

Alanna Juntovski

KẾT QUẢ
Cố gắng rất nhiều để cải thiện kỹ năng lắng nghe của mình trong suốt thời gian học và là
một người bạn học tốt bụng.
Cố gắng hết khả năng trong lớp mọi lúc. Harry luôn thực hiện bài làm khá. Rất giỏi!
Thể hiện sự tiến bộ tuyệt vời về tô màu và nổ lực học tập trong lớp khi được cho bài
làm.
Nhiệt tình trong lớp, thể hiện sự sẵn sàng trả lời câu hỏi, đặc biệt suốt buổi học toán.
Là một người thành công thầm lặng tuyệt vời trong lớp học của chúng tôi và thể hiện giá
trị trường Movelle mỗi ngày. Ishveet thể hiện rất tốt và luôn nỗ lực hết mình!
Nỗ lực lớn trong quá trình học tập từ xa và đạt được chứng chỉ trong cả 3 chương trình
trực tuyến của chúng tôi - Reading Eggs, Mathletics và Studyladder.
Nỗ lực lớn trong quá trình học tập từ xa và đạt được chứng chỉ trong cả 3 chương trình
trực tuyến của chúng tôi - Reading Eggs, Mathletics và Studyladder.
Luôn thể hiện sự tôn trọng và trách nhiệm tuyệt vời trong lớp học. Tom luôn sẵn sàng
cho việc học và là một điển hình mẫu tuyệt vời trong lớp học của chúng tôi. Rất giỏi
Tom!
Tiếp tục học chăm chỉ trong tất cả các môn học và kiên cường trong học tập. Alanna thực
hiện ngày học của mình với sự nhiệt tình và vui vẻ, và luôn sẵn sàng để đối phó với
những thách thức mới. Giữ vững thành tích xuất sắc Alanna!

3/4A

Thien Nguyen
Thể hiện khả năng kiên cường bằng cách cải thiện môn đọc của mình. Rất tốt Thiện!
Rieana Rustiawan Tham gia vào các nhóm cộng tác học tập và thể hiện trách nhiệm đối với các bạn học của
mình, bằng cách hỗ trợ họ hoàn thành thành công các bài tập được yêu cầu.

3/4B

Michael Papadopoulos-Walker
Dawt Chin Par
Zaw Khai

Thể hiện giá trị trách nhiệm. Michael đã hoàn thành tất cả các bài trong lớp.

3/4C

Jaden Truong
Kaitlin Xuereb
Hamda Yusuf

Luôn tìm cách thể hiện sự sáng tạo thông qua việc học của mình.
Luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn học toán.
Thể hiện niềm tự hào về việc học của mình và háo hức chia sẻ với các bạn còn lại trong
lớp.

5/6 A

Grace Farrell
Grace
Kevin Nguyen

5/6 B

Jayden Hill
Filip Talevski
Alvin Ye

Nỗ lực hoàn thành bài tập khi gặp khó khăn với việc học từ xa.
Phản hồi để làm rõ và cải thiện các câu trả lời Book Club của mình.
Thực hiện kết nối với các hướng dẫn trước đây để hỗ trợ em trong quá trình học tập từ
xa.

5/6 C

Johnny Nguyen

Đặt câu hỏi, thể hiện khả năng kiên cường, tham gia học tập, thảo luận nhóm và chia sẻ
kiến thức của mình.
Tin tưởng vào bản thân, học chăm chỉ và đạt được thành công về đọc trong tuần này.

Thể hiện giá trị của trách nhiệm. Trong khi học từ xa, Dawt Chin đã hoàn thành tất cả các
bài học của mình và nộp chúng cho giáo viên lớp.

Thể hiện nỗ lực tuyệt vời đặt câu hỏi có liên quan trong khi thu thập dữ liệu. Nỗ lực
tuyệt vời Grace!
Thể hiện quyết tâm cao độ để cải thiện khả năng của mình về viết các văn bản thuyết
phục. Nỗ lực tuyệt vời Kevin!
Aleksandar Trpov- Thực hiện một nỗ lực tuyệt vời để cải thiện hơn nữa các chiến lược đối phó của em
ski
trong bài học Phúc lợi Sức khỏe của chúng tôi. Nỗ lực tuyệt vời Aleksander !

Anna Tran

Trang 3
Kiên cường,

Quan hệ

LỊCH HỌC KỲ 2020
Học kỳ 1

28 Tháng 1 đến 27 Tháng 3
Các Giáo viên bắt đầu 28 Tháng 1
Lớp 1-6 bắt đầu 29 Tháng 1
Lớp Vỡ lòng bắt đầu 30 Tháng 1

Học kỳ 2

14 Tháng 4 đến 26 Tháng 6

ĐĂNG KÝ LỚP VỠ LÒNG 2021
Nếu quí vị có con được 5 tuổi
vào ngày 30 Tháng Tư 2021
Vui lòng đến Văn phòng trường Movelle
để nhận đơn Đăng ký Nhập học.

Học kỳ 3

13 Tháng 7 đến 18 Tháng 9

Học kỳ 4

5 Tháng 10 đến 18 Tháng 1220

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

Chương trình coi sóc
ngoài giờ học

CHƯƠNG TRÌNH COI SÓC TRƯỚC GIỜ HỌC
6:45 sáng đến 8:45 sáng
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)
Mọi thắc mắc và đăng ký vui lòng gọi:
Trường tiểu học Resurrection: 9366 7022
Trường tiểu học Movelle: 9366 8892

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.

