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6 THÁNG 12 2019 SỐ 12 

Quí vị có thể tin rằng chúng ta sẽ kết 
thúc một thập kỷ nữa tại Movelle. Ý tôi 
đề cập thời điểm đến năm 2020! 
Tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn 
đến tất cả các nhân viên đã làm việc 
chăm chỉ trong năm nay. Đây là một 
năm thay đổi và họ đã nhiệt tình đón 
nhận và tiếp tục cung cấp nền giáo dục 
tốt nhất có thể cho các học sinh tại 
Movelle. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả 
các bậc cha mẹ và người chăm sóc cho 
sự hỗ trợ của mình trong năm nay. 
Tôi rất thích gặp gỡ nhiều phụ huynh 
trong suốt cả năm tại các sự kiện khác 
nhau và hợp tác với quí vị để cung cấp 
kết quả học tập tốt nhất có thể cho con 
quí vị. 
Thay mặt tất cả các nhân viên, tôi muốn 
gởi lời cảm ơn rất nhiều đến tất cả các 
quí vị ở nhà hỗ trợ trong năm nay. Mọi 
điều chúng tôi làm chỉ có thể thành 
công với sự giúp đỡ của cộng đồng 
trường và một lần nữa quí vị đã cho 
thấy cộng đồng Movelle là một trong 
những thế mạnh đang phát triển của 
trường chúng ta. 
Và điều quan trọng nhất là...Một lời 
cảm ơn tuyệt vời cuối cùng đến các học 
sinh Lớp 6 những người đang bắt đầu 
cuộc phiêu lưu tiếp theo của mình, tại 
trường Trung học. Đối với tất cả những 
học sinh tuyệt vời của Trường tiểu học 
Movelle, tôi cảm ơn các em vì sự tham 
gia học tập của mình trong năm, tiếng 
nói của các em đồng thời niềm vui của 
các em biến nơi này thành một nơi 
tuyệt vời để làm việc cho tất cả những 
người trưởng thành. Rất tốt cho tất cả 
sự chăm chỉ trong công việc của mọi 
người trong năm nay, hãy có một mùa 
hè tuyệt vời! 

Tên: Shuichi Yamabe 

Chức vụ: Giáo viên 
PE/Japanese  

Thức ăn yêu thích: Sashimi 
(sardine), Ramen, Sushi và 

nhiều món khác. 

Sống tại nhà tôi: chỉ có một mình tôi. 

Sở thích:  chơi Tennis và xe thể thao . 

Tại sao tôi thích làm việc tại Movelle: bởi 
vì tôi được giảng dạy tất cả các học sinh 
tuyệt vời. Tôi có thể thấy các em tiến bộ 
kỹ năng của mình trong khi các em học 
tập vui vẻ. 

Điều quí vị không biết về tôi: Tôi ủng hộ 
đội bóng đá Úc thay vì đội bóng Nhật 
Bản.  

Điều tôi mong đợi: trở lại Nhật lần đầu 
sau 10 năm! Tôi thực sự mong đợi 

thưởng thức món ăn cổ truyền 
Nhật Bản. 

Tên: Sharon Smith 

Chức vụ: Hỗ trợ Giáo dục 

Thức ăn yêu thích: Maltese 
macaroni nướng 

Sống tại nhà tôi: tôi sống với chồng tôi 
Darren, hai con gái Hannah (16 tuổi), 
Meagan (13 tuổi) và chú chó nhỏ tinh 
nghịch Holly. 

Sở thích: chơi trò đố vui trên điện thoại 
và đi bộ cùng Holly. 

Tại sao tôi thích làm việc tại Movelle:  tôi 
thích làm việc tại trường với các nhân 
viên gần gũi, luôn vui cười và giúp đỡ; 
không bao giờ rời xa khi bạn cần. Các học 
sinh cũng rất tuyệt vời. 

Điều quí vị không biết về tôi: Tôi rất 
thích các loại chim, đặc biệt két và tôi có 
một chim ưng tại nhà và một số loại két 

khác.  

Điều tôi mong đợi: Tôi mong chờ được 
quan sát các học sinh. Tôi đã bắt đầu làm 
việc với lớp Vỡ lòng và lớp 6.Thật buồn 
khi nhìn thấy các em rời trường bởi vì 
thời gian trôi đi nhanh chóng nhưng 
không nghi ngờ rằng các em tiếp tục lớn 
hơn và tươi sáng hơn.  
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NGÀY CẦN GHI NHỚ 

9/12 Họp Toàn trường 

10/12 

Dã ngoại Gấu bông Lớp Vỡ 
lòng 2020  
9:00 sáng-10:30 sáng 
Học sinh Lớp 6 chuyển tiếp 
Lớp 7 2020 

11/12 
Văn nghệ Giáng sinh  
5:30 chiều 

12/12 

Tham quan Mừng Kết thúc 
Niên học Lớp 6 tại Luna Park 
Tham quan Lớp 3-5 tại 
Funfields  
Tham quan Lớp 1/2 Kết 
thúc Niên học tại Hoyts 
Watergarden 

16/12 

Lễ Tốt nghiệp Lớp 6 lúc 4:30 
chiều 
Học sinh Lớp 6 tan học lúc  
1:30 chiều 

18/12 
Chạy Fun Run 
2:10 chiều—3:10 chiều 

19/12 
Ngày Chương trình Giáo dục 
Học sinh nghỉ học 

20/12 
Ngày cuối năm học 
Tan học lúc 1:10 chiều 

29/1 
2020 

Ngày đầu Học kỳ 1  
Lớp 1-6 Khai giảng 
8:50 sáng 

30/1 
2020 

Lớp Vỡ lòng Khai giảng 
8:50 sáng 
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 Caprice Lyons Jones 
Vào ngày 4 tháng 12 năm 2019, học sinh lớp 5/6 đã đến trường, nhưng ngày này có một chút khác biệt so với bất kỳ 
ngày nào khác. Chúng tôi đã đi đâu đó rất xa, rất xa trong vùng hẻo lánh. Sau một chuyến đi dài, cuối cùng chúng 
tôi cũng đã đến nơi. Nơi này rất khác với trường học, giống như chúng ta đang sống trong một thế giới hoàn toàn 
khác. Chúng tôi đã ở Campaspe một trại PGL. 
 
Chúng tôi bắt đầu ngày mới với việc dọn nơi ở của chúng tôi. Tôi ở trong buồng 25 cùng với Pepe, Stormie, Mary, 
Heba, Victoria, Lela, Havana, Emily, Aliya và Sarisha. Sau khi chúng tôi sắp xếp đồ đạc của chúng tôi, chúng tôi đã đi 
đến sân chơi và có một chút thời gian rảnh, sau đó chúng tôi bắt đầu các hoạt động của chúng tôi. Nhóm của tôi đã 
ở với thầy Williams. Chúng tôi đã chơi trò đu dây và dây thừng thấp. Sau đó chúng tôi chơi trò đố vui về quốc gia. 
Nhóm của tôi đã xếp thứ 2 với các nam sinh của nhóm thầy Logan. Chúng tôi đã có một bữa ăn tối tuyệt vời sau đó 
đi ngủ. 
 
Ngày hôm sau, nhóm của tôi đã chèo xuồng, đu dây (mà tôi đã không chơi vì nó quá cao) và thi đấu đồng đội (điều 
này thực sự nhàm chán và không vui chút nào). Đêm đó chúng tôi có một đêm xem phim và đã xem Elf. Tôi ngủ 
thiếp đi 10 phút khi phim đang chiếu và phải mất một lúc các giáo viên mới đánh thức được tôi dậy. Sau đó, chúng 
tôi trở lại buồng của chúng tôi và đi ngủ. Chúng tôi đã có một giấc ngủ ngon hơn nhiều so với đêm đầu tiên. 
 
Đáng buồn ngày hôm sau là ngày cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi dọn hành lý của chúng tôi, ăn sáng và bắt đầu 
hoạt động đầu tiên của chúng tôi. Hoạt động đầu tiên của nhóm tôi là bắn cung, đó là trò không vui nhưng thật 
tuyệt khi thử thách mọi người cố gắng bắn vào tâm điểm. Thật buồn, chỉ có thầy Williams bắn được vào tâm điểm 
nên chúng tôi đã không nhận được bất kỳ giải thưởng nào. Hoạt động tiếp theo của chúng tôi là leo vách đá lúc đầu 
hơi đáng sợ nhưng vẫn ổn khi bạn đu xuống. Tôi đã chơi một lần và sau đó Pepe, Mary và tôi chơi một số trò chơi 
và trò chuyện cho đến khi chúng tôi phải quay lại ăn trưa. Chúng tôi ăn trưa sau đó bắt đầu hành trình bằng xe buýt 
dài trở về Trường tiểu học Movelle. 
Phần trại yêu thích của tôi thật sự là câu đố về quốc gia bởi vì thật thú vị khi có một cuộc săn lùng nhỏ và có một 
thử thách để đứng đầu. Tôi cũng thích hoạt động đu dây nó rất vui. Pepe và tôi đã hoàn thành thử thách đáp xuống 
mà không vịnh tay. Sau đó, chúng tôi đã cố gắng lên mức năm nhưng chúng tôi đã thất bại ở đó. Tôi nghĩ lần sau tôi 
nên cố gắng trên bãi đáp của mình vì tôi luôn ngã ngửa. 
 
Tôi nghĩ trại thực sự rất thú vị và nó rất tốt cho mọi người vì chúng tôi đã nói chuyện với những người mà chúng tôi 
không thường nói chuyện với nhau và đó là một cách tuyệt vời để gắn kết với mọi người. Trại rất vui và tôi không 
thể chờ đợi để tiếp tục có cắm trại như thế này.  





Vào ngày 25 tháng 11, học sinh lớp 3&4 đã đến trại Anglesea YMCA. Tại chương trình trại này, các học sinh được 
thử thách với các hoạt động như đu dây, học trượt và trượt dây thấp. Họ xây dựng kỹ năng hoạt động nhóm thông 
qua tìm kiếm và dựng lều. Họ tiếp tục phát triển giao tiếp, thông qua tất cả các hoạt động này và cũng được kéo  ra 
khỏi môi trường thoải mái của mình để tham gia vào các hoạt động mà họ chưa từng làm trước đây. Mỗi học sinh 
đến trại tham gia vào tất cả các hoạt động và thể hiện tiêu chí trường Movelle trong suốt 3 ngày. Các học sinh cũng 
được đặt vào trách nhiệm nhóm, họ học cách chuẩn bị và dọn dẹp cho một số lượng lớn người. 





                               Kiên cường,                                                                                             Quan hệ  
Trang 10  

LỚP TÊN          KẾT QUẢ 

Prep A Jet Leong  
 
Seerat Otaal  

Nỗ lực trong bài viết. Jet đã rất cố gắng để phát âm và đánh vần những từ chưa biết, 
cũng như luôn dành thời gian khi minh họa công việc của mình. Rất giỏi Jet! 

Nỗ lực của em trong môn Toán khi học để chia các vật dụng bằng nhau. Rất tốt lắm 
Seerat! 

Prep B Yaseen Mir 
 
Spencer Pham 

Đã cố gắng hết sức để tăng số lượng bài viết em ấy làm mỗi tuần. Yaseen đã hoàn 
thành công việc của mình gọn gàng và đầy màu sắc. Nỗ lực tuyệt vời Yaseen! 

Nỗ lực vượt bực và có một sự cải thiện lớn với các từ của mình. Hãy tiếp tục cố gắng      
Spencer! 

1A 
 

Cindy Gaupule 
 
Jessica Ng 
 
Zinnia Thuale 

Kết quả thành công của em với các từ M100W. Cindy có thể đánh vần hơn 40 từ 
M100W và hiện đang học cách đọc các từ cấp độ Bảng Màu Cam. Cindy rất nỗ lực! 
Là một điển hình vai trò rất tích cực trong lớp học của chúng tôi. Jessica luôn sẵn 
sàng cho việc học và luôn nỗ lực hết mình với việc học ở trường. Rất giỏi Jessica! 
Nỗ lực tuyệt vời với các Bài tập về nhà. Zinnia liên tục hoàn thành tất cả Bài tập về 
nhà của mình với tiêu chuẩn rất cao, với công việc được trình bày đẹp mắt và gọn 
gàng. 

1/2A  Anderson Ly 
 
Aaron Truong 

Biết làm sao đánh vần đúng tất cả các từ trong bảng từ Xanh lá cây và có thể tự viết 
câu đơn giản. Rất giỏi! 
Nổ lực tuyệt vời làm dàn ý, viết và kiểm tra lại bài viết tường thuật và dùng máy vi 
tính xuất bản bài viết của mình. Rất giỏi! 

2A Sophie Ly 
Efraim Sang 
Bawi Zakhen 

Giải một bài toán thực tế, sử dụng tư duy cá nhân. 
Đóng góp tích cực cho các cuộc thảo luận trên lớp và đặt câu hỏi. 
Liên tục thể hiện nỗ lực lớn trong tất cả các lĩnh vực học tập. 

3/4A Xavier Kaufusi 
 
Ezekiel Kotevski 
 
 
Rieana Rustiawan 

Thể hiện hành vi tôn trọng thời gian cắm trại, giữ ý thức tổ chức, tham gia vào tất cả 
các hoạt động thử thách của em và áp dụng cách cư xử của em. 
Tự thử thách bản thân ra khỏi môi trường thoải mái của mình trong tất cả các hoạt 
động của trại & khuyến khích các bạn của mình thông qua làm việc theo nhóm và 
mối quan hệ bạn bè. 
Tự thử thách bản thân ra khỏi môi trường thoải mái của mình trong tất cả các hoạt 
động của trại và khuyến khích các bạn của em thông qua làm việc theo nhóm và mối 
quan hệ bạn bè. 

3/4B Grace Farrell 
 
Chelsea Hill 
 
Alex Eddy 

Thể hiện các giá trị của Movelle về sự tôn trọng và mối quan hệ đối với các bạn học 
trong khi ở trại, ngay cả trong các tình huống đầy thách thức. 
Thể hiện các giá trị của Movelle về sự tôn trọng và mối quan hệ đối với các bạn học 
trong khi ở trại, ngay cả trong các tình huống đầy thách thức. 
Thể hiện thái độ tích cực tại trại và chịu trách nhiệm cho hành động của mình. 
 

5A Stormie Lamber 
 
Pepe Nielsen 
 
Vu Nguyen 

Nhiệt tình giúp đỡ! Thời giờ và tài năng của em mang lại lợi ích cho trại và được cảm 
kích rất nhiều! 
Quan tâm đến nhu cầu của mọi người, tình nguyện giúp đỡ, khuyến khích những 
người khác và làm việc vòng quanh trại. Cảm ơn! 
Có thái độ tích cực trong cuộc sống tại trại và các hoạt động. Em đã thắp sáng những 
ngày trại của chúng tôi! 



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 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 

Học kỳ 3 13 Tháng 7 đến 18 Tháng 9 

Học kỳ 4 
5 Tháng 10 đến 18 Tháng 12LỊCH 

HỌC KỲ 2020 

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 2020 
 

Nếu quí vị có con được 5 tuổi  
vào ngày 30 Tháng Tư 2020 

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  

 
 

Nón phải được đội trong  
Học kỳ 1 & 4 
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