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Chào mừng trở lại! Một học kỳ mới đã 

băt́ đầu. Năm học đã đang trôi qua 

nhanh chóng, thật khó tin rằng hiện là 

học kỳ cuối của năm! Học kỳ 4 có đầy 

đủ cać hoạt động thú vi ̣diễn ra bao 

gồm căḿ trại, tốt nghiệp và tham quan. 

Lớp 6 đang băt́ đầu học kỳ cuối tại 

trường tiểu học và chúng tôi chúc cać 

em có một học kỳ thú vi ̣và đańg nhớ tại 

trường Movelle.   

Hãy theo dõi trên bản tin tât́ cả cać 

ngày quan trọng và cać sự kiện săṕ tới!  

Chúng tôi có vài gia điǹh mới gia nhập 

trường Movelle học kỳ này, chúng tôi 

rât́ phâń khởi chào đón cać học sinh 

mới đến trường và tât́ cả cać em đã ổn 

điṇh việc học rât́ tốt.  

Chúng tôi cũng có một giaó viên mới gia 

nhập vào đội ngũ khối lớp 3 & 4 do số 

lượng học sinh gia tăng với một số học 

sinh mới. Cô Melissa Searle được bổ 

nhiệm đến hết năm học. Mel có rât́ 

nhiều kinh nghiệm bao gồm bằng cao 

học về phúc lợi. Mel cũng là một huâń 

luyện viên chińh thức về Mối quan hệ 

Tôn trọng và là người lãnh đạo phat́ 

triển chương triǹh này qua một số 

trường học.  

Việc sắp xếp cho niên học 2019 đang 

tiến hành tốt. Với kế hoạch này chúng 

tôi cần tiến hành phân lớp. Năm học tới 

chúng tôi sẽ thêm một số lớp học do 

gia tăng số lượng học sinh đăng ký và 

kết quả học tập. Một lần nữa chúng tôi 

sẽ có 2 lớp vỡ lòng với sỉ số nhỏ. Để 

đảm bảo đủ nhân viên và lớp học chúng 

tôi cần được thông báo càng sớm càng 

tốt nếu con quí vị sẽ rời trường chúng 

tôi năm tới. Nếu quí vị sẽ chuyển 

trường vui lòng thông báo cho văn 

phòng càng sớm càng tốt. 

Buổi đầu tiên của chương trình chuyển 

tiếp cho lớp Vỡ lòng 2019 được tiến 

hành hôm nay. Nếu quí vị biết gia đình 

nào trong khu vực trường chúng ta mà 

chưa đăng ký nhập học cho con năm 

học tới, vui lòng giới thiệu họ đến đăng 

ký càng sớm càng tốt. Chúng tôi mong 

mỏi gặp gỡ các học sinh mới và gia đình 

các em.  

Hãy theo dõi những tin tức của trường 

Movelle qua các hình ảnh và các hoạt 

động được chụp tại lớp học. Movelle có 

trang mạng Facebook. Hãy nhấn like 

cho trang mạng chúng tôi. 

https://www.facebook.com/movelleps

5139 hoặc theo đường kết nối trên 

trạng mạng của trường đã được cập 

nhật. http://www.movelleps.vic.edu.au 

Xin nhắc nhở rằng trong Học kỳ 4, cần 

đội nón mỗi ngày tại các giờ nghỉ và 

suốt các buổi thể thao. Suốt tháng 10 

và 11, tổ chức Sức khỏe tiểu bang 

Victoria khuyến khích học sinh trở nên 

năng động hơn bằng cách đi bộ đến 

trường. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy các 

gia đình đi bộ đến trường và về nhà.   

THƯ HIỆU TRƯỞNG 

NGÀY CẦN GHI NHỚ 

31/10-
2/11 

Căḿ trại Lớp 5/6 Ace-Hi 
Adventure Park  

5/11 
Ngày Chương triǹh Giaó Dục 
Học kỳ 4 
Học sinh nghi ̉học 

6/11 
Ngày Melbourne Cup 
Học sinh nghi ̉học 

9/11 
Chương triǹh Ngủ qua đêm 
tại trường Lớp Vỡ lòng, 1&2   

12/11 
Chương triǹh Start Smart 
Lớp 3-6 tại trường 

16/11 

Họp toàn trường 
2:15 chiều tại phòng GP  
Hoan nghênh mọi người 
tham dự 

19/11 
Chương triǹh Start Smart 
Lớp P-2 tại trường 

3-5/12 Căḿ trại Lớp 3/4 Log Cabin  

7/12 

Họp toàn trường 
2:15 chiều tại phòng GP  
Hoan nghênh mọi người 
tham dự 

12/12 
Chương triǹh Văn nghệ 
Giańg Sinh 

17/12 Lễ Tốt nghiệp Lớp 6 

18/12 
Lớp P-2 Xem Phim 
Lớp 3-5 Funfields 
Lớp 6 Luna Park 

19/12 Học bạ gửi về nhà 

20/12 
Ngày Chương triǹh Giaó Dục  
Học sinh nghi ̉học 
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GIA ĐIǸH & NHÂN VIÊN MỚI TẠI 

MOVELLE 

QUÍ VỊ SẼ CHUYỂN TRƯỜNG 2019? 
NÓN & GIỮ GÌN SỨC KHỎE 

GIAO TIẾP TẠI TRƯỜNG MOVELLE 



Tiêu chí trường Movelle:                        Nhân ái,                                                  Tôn trọng,               

Trang 2 

 
 

KHÔNG RÁC VÀO THỨ BA 
Đại diện Cộng đồng Học sinh trường tổ chức “Ngày Ăn trưa Không Rać” lần thứ hai 
(ngày thức ăn không vỏ). Chúng tôi muốn khuyến khićh cać học sinh và phụ huynh 

những thực phẩm có thể mang trong hộp ăn trưa mà không có tạo ra rać. Một số y ́kiến là traí cây và rau 
củ, bańh mi ̀đặt trong hộp thức ăn, biǹh nước uống không hộp traí cây và đặt vào 
hộp chứa có thể taí sử dụng hơn là dùng màng bọc thực phẩm hoặc hộp nhựa. 
Lớp học nào mang it́ rać nhât́ đến trường vào ngày  
                                                  Thứ Ba 30 Thańg Mười, 
 sẽ được thưởng giâý khen lớp! Movelle đang cố găńg trở thành một “ trường học 
xanh” bằng caćh it́ b rać trên sân trường.  Tiếp tục theo dõi để biết them y ́tưởng 
về làm caćh nào để giảm rać thải.   

Gần đây các học sinh rất bận rộn trong chương trình Movelle’s 
Hands On Learning.  
Nhiều kế hoạch đã được hoàn thành bao gồm sân trường phía 
trước trường. Chuồng gà hiện được gọi Lâu đài của gà gần như 
hoàn thành cho cư dân mới.  
Chúc mừng đến tất cả các học sinh tham gia chương trình Hands 
On Learning của chúng tôi về tất cả những nổ lực của các em. 
Cô Deb 



                      Trách nhiệm,                                                                                                 Kiên cường   
Trang 3 

LỚP TÊN          KẾT QUẢ 

Prep A Makayla Bao Phan 
 
Marlea Mai 

Tạo những số có hai chữ số bằng cách sử dụng bó thẻ và viết chúng theo cách 
mở rộng.  

Sử dụng hiệu quả những gợi ý và thông tin trong bài văn để suy luận cảm xúc 
của nhân vật.  

Prep B Rueben Lay 
Mason Taylor-Jones 

Tạo và kết hợp các số đến số 20.  

Sử dụng hiệu quả những gợi ý và thông tin trong bài văn để suy luận cảm xúc 
của nhân vật.  

1A 
 

 
 
Natalia Atanasovski 
 
Eve Eddy 
 
Alia Jovevski 
 

Giải thưởng môn Nghệ thuật Biểu diễn: Sự nổ lực tuyệt vời của các học sinh 
tham gia tất cả các hoạt động và làm việc cùng nhau như một đội âm nhạc.  
Tạo sự kết nối tuyệt vời suốt giờ học về văn tường thuật và chia sẻ ý kiến về 
nhân vật, vấn đề đặt ra và sự kiện. Hãy giữ vững nổ lực tuyệt vời Natalia! 
Tạo sự kết nối tuyệt vời trong các buổi học môn Toán và giúp đỡ những bạn 
khác hiểu về vị trí giá trị bằng cách chia sẻ kiến thức của mình. Rất tốt Eve! 
Tạo sự kết nối tuyệt vời trong các buổi đọc sách và có thể tạo suy luận thú vị về 
nhân vật và cảm xúc của họ. Hãy giữ vững thành tích tuyệt vời Alia! 

1/2A  Kirk Avtarovski 
Michelle Vo 
 
Beautyshine Thuale 

Phân chia số có 3 chữ số, vị trí giá trị. 
Kiên trì và bắt đầu hiểu dãy số có 2 chữ số khi đếm bất kỳ điểm mốc bắt đầu 
qua hàng đơn vị và hàng chục.  
Học từ vựng mới khi đọc độc lập, bằng cách viết nghĩa từ vào tự điển cá nhân 
của em. 

2A Dat Luong 
 
Nase Newth 
 
Julie Tang 

Thể hiện nổ lực tuyệt vời giải thích chính xác và chứng minh chúng tôi tạo sự 
suy luận như thế nào khi đọc sách. Nổ lực tuyệt vời Dat!  
Thể hiện tuyệt vời để chỉnh sửa cách sử dụng chữ hoa và dấu chấm đúng khi 
viết bài tường thuật. Nổ lực tuyệt vời Nase!  
Thể hiện quyết tâm tuyệt vời đọc lại đúng số. Nổ lực tuyệt vời Julie!  

3/4A Havana Huynh  
 
Heba Abdalla  

Thường xuyên tham gia thảo luận trong lớp và hỏi các câu hỏi để hiểu thêm.  
 
Thể hiện kiên trì trong học tập và sử dụng lời góp ý của giáo viên để tiến bộ 
trong học tập.  

3/4B Jayden Hill 
Finn Gerhard 

Học tập tốt trong nhóm và trình bày những khám phá cuủa các bạn về sa mạc. 
Dẫn đầu nhóm về mã hóa robot, vượt qua khóa chướng ngại và gởi tin nhắn 
cho đội khác.  

5A Damien Farrell 
Caprice Lyons-Jones 
Jaylee Ah-Kau 

Tự thử thách giải toán nhân với số thập phân.  
Tự thử thách để tính toán số. 
Sử dụng kiến thức đã học và kinh nghiệm để tạo sự liên hệ trong bài văn.  

6A Amy Nguyen  
Isaac Chaarani  
 
Joey Truong  
James Zaathang  
 

Hăng hái thuyệt vời và nổ lực xuất sắc thể hiện trong bài làm về số nguyên.  
Thể hiện những kỷ năng và kiến thức suốt các buổi HOL hàng tuần. Hãy giữ 
vững! 
Kiên trì, làm việc cùng nhóm để xây dựng chuồng gà. Rất giỏi! 
Khám phá những kỷ năng nghiên cứu suốt quá trình tiến hành đề án Địa lý. Nổ 
lực tuyệt vời!  



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 KỲ NĂM 2018i Hai 

Học kỳ 1 30 Tháng Giêng - 29 Tháng Ba 

Học kỳ 2 16 Tháng Tư - 29 Tháng Sáu 

Học kỳ 3 16 Tháng Bảy - 21 Tháng Chín 

Học kỳ 4 8 Tháng Mười - 21 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 

ĐĂNG KÝ LỚP VỠ LÒNG 2019 
 

Nếu quí vị có con được 5 tuổi  
vào ngày 30 Tháng Tư 2019 

Vui lòng đến Văn phòng trường Movelle 
để nhận đơn Đăng ký Nhập học. 

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 

 
 

Đừng quên   
chính sách               

SunSmart    
        của chúng ta 
   
         Đội nón suốt  

Học kỳ 1 & 4 
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