
 

 

Newsletter 5, 27 April, 2018 
 

Message from the Principal 
 
 

Dear Parents, Guardians and Friends, 

  

Welcome back to another exciting term, especially those 

students and families who are new to our school. It was 

pleasing to be welcomed by so many smiling faces as 

students start another term. 

 

LEST WE FORGET  

On Tuesday April 24, St Albans East PS held its own 

ANZAC Day commemorative service led by our school 

captains. Our whole school community remembered the 

sacrifice of those who have served in war.  Learning about 

ANZAC Day helps children connect with Australian history 

and understand the importance of this national day of 

remembrance.  

 

CURRICULUM DAY – STUDENT FREE DAY 

Reminder to parents that students will not be required at 

school on Friday May 4. 

 

NAPLAN  

All students in years 3 and 5 in schools across Australia 

undertake the same tests on the same days. Students have 

their skills assessed in reading, writing, language 

conventions (spelling, punctuation and grammar) and 

numeracy. National tests results provide information on how 

students are progressing and support improvements in 

teaching and learning. Parents and carers can best assist 

students by making them feel comfortable about the nature 

and purpose of the tests.  

Students can be assured that the assessments will give them 

an opportunity to show what they have learned in class. All 

students are encouraged to participate in the national tests 

and special provisions are made to meet the needs of 

individual students with special needs. NAPLAN will be 

conducted in the week beginning May 15 2018. 

 

READING AT HOME 

In Term 1, St Albans East PS purchased $40,000.00 worth 

of ‘take home readers’ as part of our Home Reading 

Program and to support our commitment to develop reading 

competencies for every student at our 

school. I strongly believe this will 

reinforce our work at school as well as 

strengthen home school partnerships. 

Reading at home aims to promote 

enjoyment for students whilst providing 

opportunities to reinforce and rehearse 

reading strategies and develop positive 

reading behaviour. 

Starting this week, your child will bring  

home a book each day for them to read and share with you. 

We encourage parents to set aside time each night to read 

and share the take home book with your child as it is 

important to establish a good reading routine and to develop 

a love of reading.  

Below are some questions you may wish to ask your child as 

you are reading the book together. Also, play games like 

finding alphabet letters and simple words that they know. 

Praise your child’s attempts and make sure your reading 

time together is enjoyable.   

Did you like this story? Why? 

Who is in the story? 

What was the story about? 

What was your favourite part? Why? 

Can you point to your favourite picture and tell me why? 

Did this story remind you of anything? 

Can you point to a letter/letters you know? 

 

Mother’s Day Stall & Raffle 

St Albans East will be holding a Mother’s Day Raffle and 

Stall this year.  Raffle tickets are available for purchase for 

$1 each and there are some lovely prizes to be won.  The 

Mother’s Day Stall will be held on Wednesday 9 May, 

giving students the opportunity to purchase small gifts for 

Mum, Grandma etc. Prices range from $2.00 to $10.00.  

 

If you would like your child to purchase a gift, please place 

the money in an envelope with their name written on the 

front and a carry bag to take their gifts home in.   

 

PREP ENROLMENTS 2019  

Prep enrolments for 2019 have already commenced. If you 

have a child who will be coming to our school for the first 

time in 2019, please complete an enrolment form, (available 

from the office), at your earliest convenience.  

 

School Tours for 2019 enrolments: 

  

Friday 25 May 9:30am  

Tuesday 19 June 9:30am  

Tuesday 7 August 9:30am  

Friday 7 September 9:30am  

 

STATEMENT OF COMMITMENT TO CHILD 

SAFETY 

St Albans East Primary School is committed to the safety 

and wellbeing of all children and young people. This will be 

the primary focus of our care and decision-making. 
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St Albans East Primary School has zero tolerance for child 

abuse. 

 

St Albans East Primary School is committed to providing a 

child safe environment where children and young people are 

safe and feel safe, and their voices are heard about decisions 

that affect their lives. Particular attention will be paid to the 

cultural safety of Aboriginal children and children from 

culturally and/or linguistically diverse backgrounds, as well 

as the safety of children with a disability. 

 

Every person involved in St Albans East Primary School has 

a responsibility to understand the important and specific role 

he/she plays individually and collectively to ensure that the 

wellbeing and safety of all children and young people is at 

the forefront of all they do and every decision they make. 

 

In its planning, decision-making and operations St Albans 

East Primary School will: 

1. Take a preventative, proactive and participatory 

approach to child safety; 

2. Value and empower children to participate in 

decisions which affect their lives; 

3. Foster a culture of openness that supports all 

persons to safely disclose risks of harm to children 

4. Respect diversity in cultures and child rearing 

practices while keeping child safety paramount; 

5. Provide written guidance on appropriate conduct 6. 

and behaviour towards children; 

6. Engage only the most suitable people to work with 

children and have high quality staff and volunteer 

supervision and professional development; 

7. Ensure children know who to talk with if they are 

worried or are feeling unsafe, and that they are 

comfortable and encouraged to raise such issues; 

8. Report suspected abuse, neglect or mistreatment 

promptly to the appropriate authorities; 

9. Share information appropriately and lawfully with 

other organisations where the safety and wellbeing 

of children is at risk; and 

10. Value the input of and communicate regularly with 

families and carers. 

 

 

SCHOOL COUNCIL MEETNG 

Our next school council meeting is on Tuesday 15 May at 

7:00pm in staffroom.  

 

School Council also meet a week before this scheduled 

School Council meeting, hosting three sub-committee 

working groups that report back to School Council.  

 

Environment – (Building and grounds) meeting 4:30pm  

Resources – (Finance) meeting at 5:00pm  

Curriculum – (Student Learning) 5:30pm  

 

I would like to encourage parents and community members 

to consider becoming a member of one of these sub-

committees or alternatively attend our School Council 

meetings as a guest. Please contact Paul Busuttil if you are 

interested in assisting or attending School Council meetings. 

 

Legionnaire hats are now back in stock and available for 

purchase from the school office. 

 

Paul Busuttil 

Principal 
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Pupil of the Week 2018 Term 2 – Week 2: 27-04-2018 

Yr Lvl Room  
School 
Values  

Comment Student's Name 

5/6 
20 – 

 Mrs Moodley 
All 

For working consistently and 
independently during Maths lessons David Dang 

5/6 
21 –  

Mr Lin 
All 

For having a great focus and positive 
attitude to his learning this term. 

Nathaniel Sialaoa 

5/6 
23 – 

Ms Briony Gorst 
All 

For volunteering to present his disaster 
poster and displaying courage. Well 
done! 

Emmanuel Soma 

5/6 
23 – 

Ms Briony Gorst 
Learning & 

Responsibility 
For displaying initiative by doing extra 
homework. Well done! 

Alfonso Borre 

5/6 
24 – 

Mr Zaitzev 
All 

For her beautiful poem in literacy. 
Kuinivia Tiatia 

3/4 
2 –  

Mr Mussel 
All 

For her impressive work and mature 
attitude. Well done! Doveani Fuimaono  

3/4 
4 –  

Ms Meehan 
Learning 

For making great inferences when 
reading. 

Taleni Isaako  

3/4 
7 –  

Miss Dimitrijevic  
Respect & 

Responsibility 
For showing respect to her teachers and 
peers. 

Kelly Li 

3/4 
8 –  

Ms Petrucellia 
All  

For improvement in all areas and 
concentrating on completing set tasks. Gurnoor Sadra 

1/2 
9 –  

Ms Di Natale 
Learning  

For partitioning 2 digit numbers and 
explaining his thinking. Charles Morales 

1/2 
11 –  

Ms Stefanidis All 
For respecting her teachers and peers 
and listening to instructions! 

Azaria Thomas Bartley  

1/2 
13 –  

Mr Coleman 
Learning & 

Responsibility 
Reading every night and bringing in her 
reading bag. 

Angelique Amoul 

1/2 
14 –  

Mrs Gatto 
All 

For her enthusiasm for writing and 
sharing. 

Sunshine Kainano 

1/2 
15 –  

Mrs Gooderham 
All 

For his fantastic effort in leading class 
discussions. 

Brandon Dang 

1/2 
16 –  

Miss Prevolsek 
All 

For starting the term off with a very 
positive learning attitude and trying her 
best at all tasks. 

Rubi Jovanovski  

Prep 
17 –  

Mrs Salier 
Learning 

For writing the sounds he can hear 
when writing about his weekend. Nathan Le 

Prep 
18 –  

Miss McCallum 
Learning 

For learning the days of the week. 
Reyan Kaya 

Prep 
19 –  

Mr French 
Learning 

For showing enthusiasm in his learning 
and his reading. Shaun Kumar 

Prep 
22 –  

Mrs Tran 
Learning 

For reading all of the Golden words. 
Well done. 

Lorrenz  
Topal-Luimaihetau 

P.E. Mr Sherwill All 
For displaying good skills and 
enthusiasm when playing Touchball.  Peter Ly (room 23) 

STEM 
Mr  

Van-Taarling 
Learning & 

Responsibility 
For getting a high score in the 2 ASSESS 
ICT Program 

Sophia Lui (room 15) 

Visual Art Mrs Armocida All 
For her excellent still life painting. Jana Lucic  

Performing 
Art 

Mr  
Max Barker 

All 
Fantastic start to Term 2 in Performing 
Art. 

Zain Merhi  

Auslan Sonia All 
For his positive attitude and excellent 
participation in class activities. 

Alen Talimdzioski 
(room 14) 

Auslan Sonia All 
For his positive attitude and 
contribution to class activities! Kevin Dang (room 4) 
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Vietnamese families  

27th APRIL – 8th JUNE 2018 

Fridays 9 – 11am 

SAEPS Community Room 

(Vietnamese interpreter will be present) 

The program helps parents to: 

 Understand the relationship between their children’s emotions and their behaviour 

 Support their children to manage strong emotions and deal with conflict 

 Use their children’s emotional experiences as an opportunity for closeness and teaching 

 Gain awareness and learn to regulate their own emotions 

 Develop skills to assist children to verbally label their emotions 

 Develop skills to assist children in problem solving 

 Guide children’s behaviour with appropriate limits. 

These programs are provided free to families who can benefit. 
 

Child minding is provided when needed by a MacKillop employee. All MacKillop employees have a valid Working with Children Check 

and Police Check. 

Who is eligible? 

These programs are targeted towards the parents of children aged three to 12 years who live in the western suburbs of Melbourne. 

How to access this service: 

This program runs at various community locations across the western metropolitan suburbs of Melbourne, Victoria.  
 

For further information and enrolment details please call or email:  

Vanessa Forster  

Instructional Leader (Engagement & Wellbeing) at St Albans East Primary School 

Ph: 9366 2071 or email forster.vanessa.v@edumail.vic.gov.au 
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This year we will be running a Mother’s Day raffle as well as a Stall. 

Raffle tickets ($1 each) have been sent home. There are 3 fabulous prizes 

to be won!  Please return your tickets to the office by Tuesday May 8 to be 

part of the draw! 

  The raffle will be drawn on Wednesday May 9, 2018. 
 

The Stall will be held on 

  

Wednesday May 9  
 

Our Stall will have a variety of gifts available for students to purchase for 

that  

special lady, mum, nanna, aunt or friend. 
  

Gifts will be priced between $2.00 and $10.00 

 

 
  

Students will be able to visit the stall during 

 the day to make their purchases.  
  

Please remember to give your child money on the day, to use at the Stall. 
 

We thank you for your continued support. 
 

Fundraising Committee 
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WE WANT OUR STUDENTS TO TELL US WHAT THEY THINK!  

We value student voice as a means to improving student engagement, wellbeing and quality instruction and are 

conducting a survey to find out what your child thinks of our school. The Attitudes to School Survey is an annual 

student survey offered by the Department of Education and Training to assist schools in gaining an understanding of 

students' perceptions and experience of school. Our school will use the survey results to plan programs and activities 

to improve your child's schooling experience. 

 

Students from Year 4 to 6 at our school will participate in the survey. Your child will complete the survey online during 

school hours using a purpose built secure online survey tool.  It is important to note that we are not in any way 

“testing” your child. Your child has the right to refuse or withdraw from the survey at any point before, during, or after 

completion of the survey.  

Your child will be provided with a unique login to complete the survey. The student login is an assigned identifier that 

may be used to link data for statistical and research purposes only. All responses to the survey are kept anonymous in 

the response file. Personal identification data will not be recorded in the survey response file. This ensures that the 

confidentiality of your child’s responses is protected at all times. 

This year the Attitudes to School survey will be conducted at our school over the period Monday 23 April to Friday 1 

June. The survey only takes 20 minutes to complete and occurs during your child's class time. 

 

The survey results will be reported back to the school before the end of term 2. All survey data that is made available 

in reports are for groups of students only so that no individual student can be identified. Data suppression rules are 

used for schools with low student numbers per year level. 

 

If you would like more information, please speak to your child’s teacher or visit: 
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/management/improvement/Pages/performsurveyat.aspx 
 
 
 

 

 

http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/management/improvement/Pages/performsurveyat.aspx
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ThÜ HiŒu TrÜªng 

Kính gửi quí Phụ huynh, người Giám hộ & Thân h»u, 
 

Xin chào mừng tÃt cä trª låi với một học kỳ thú vị 

khác, đặc biệt là những học sinh và gia đình mới đến 

trường chúng ta. Thật vui khi được chào đón bởi rất 

nhiều gương mặt tươi cười khi học sinh bắt đầu một 

học kỳ khác. 
 

kÈo chúng ta quên 

Vào Thứ Ba ngày 24 tháng Tư, TrÜ©ng Ti‹u H†c St 

Albans East đã tổ chức một bu°i LÍ TÜªng NiŒm 

ANZAC DAY do các trưởng và phó trÜ©ng ÇiŠu hành. 

TÃt cä cộng đồng trường của chúng ta tÜªng nhớ đến 

sự hy sinh của những người đã hy sinh phục vụ trong 

chiến tranh. Tìm hiểu về Ngày ANZAC giúp h†c sinh 

kết nối với lịch sử Úc và hiểu được tầm quan trọng 

của ngày lÍ tÜªng niŒm trên toàn nÜ§c Úc. 
 

Ngày giáo viên tu nghiŒp 

Xin nhắc nhở phụ huynh rằng học sinh sẽ không cÀn 

phäi Çi h†c vào Thứ Sáu Ngày 4 Tháng Năm. 
 

NAPLAN (thi h†c l¿c toàn quÓc) 

Tất cả học sinh trong cÃp l§p 3 và 5 tại các trường trên 

khắp nước Úc đều thực hiện các bài kiểm tra giÓng 

nhau trong cùng th©i gian. Học sinh ÇÜ®c đánh giá về 

kỹ năng đọc, viết, quy ước ngôn ngữ (chính tả, dấu 

chấm câu và ngữ pháp) và tính toán. Kết quả kiểm tra 

toàn quÓc cung cấp thông tin về trình Ç¶ h†c vÃn cûa 

học sinh hiŒn tåi và hỗ trợ những cải tiến trong việc 

dạy và học. Phụ huynh và người Giám h¶ có thể giúp 

học sinh tốt nhất bằng cách làm cho các em cảm thấy 

thoải mái về s¿ t¿ nhiên và mục đích của các bài thi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Học sinh có thể yên tâm rằng các bài thi đánh giá sẽ 

cho các em cơ hội thể hiện những gì các em đã học 

được trong lớp. Tất cả học sinh được khuyến khích 

tham gia các kỳ thi toàn quÓc và các điều khoản đặc 

biệt được thực hiện để đáp ứng nhu cầu của từng học 

sinh có nhu cầu đặc biệt. NAPLAN sẽ được thực  

hiện trong tuần lÍ bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 

2018. 

 

ĐỌC TẠI NHà 

Trong Học kỳ 1, St Albans East PS đã mua m¶t sÓ 

sách mÜ®n vŠ nhà trÎ giá $ 40,000.00 n¢m trong một 

phần của Chương trình Đọc sách tại nhà của chúng tôi 

và Ç‹ hỗ trợ s¿ cam kết của chúng tôi trong việc phát 

triển khä næng đọc cho tÃt cä học sinh tại trường của 

chúng ta. Tôi mạnh mẽ tin rằng điều này sẽ củng cố 

công việc của chúng tôi ở trường cũng như tăng 

cường quan hệ h®p tác gi»a nhà trường và gia Çình. 

Đọc sách tại nhà nhằm mục đích thúc đẩy sự thích thú 

cho học sinh đồng thời tạo cơ hội củng cố và luyện 

tập các chiến lược đọc sách và phát triển thái Ç¶ tích 

cực tr†ng viŒc Ç†c. 

Bắt đầu từ tuần này, con quí vÎ sẽ mang về nhà một 

cuốn sách mỗi ngày để đọc và chia sẻ v§i quí vÎ. 

Chúng tôi khuyến khích phụ huynh dành thời gian mỗi 

đêm để đọc và chia sẻ sách mÜ®n về nhà với con, vì 

điều quan trọng là thiết lập thói quen đọc sách tốt và 

phát triển s¿ yêu thích trong viŒc đọc. 

Dưới đây là một số câu hỏi mà quí vÎ có thể hỏi con 

mình khi đang đọc sách cùng em. Ngoài ra, hãy chơi 

các trò chơi như tìm chữ cái và các từ đơn giản mà 

con quí vÎ biết. Khen ngợi những nỗ lực của con và 

đảm bảo rằng thời gian cùng Ç†c sách v§i con của quí 

vÎ là thú vị. HÕi con nh»ng câu hÕi sau Çây: 

 Con có thích câu chuyện này? Tại sao? 

 Nhân vÆt nào ở trong câu chuyện? 

 Câu chuyện nói về cái gì?   

 Phần thích nhÃt của con trong câu chuyŒn là gì? Tại 

sao? 

 Chỉ vào bức ảnh mà con thích trong câu chuyŒn và cho 

ba/mË bi‰t lš do tåi sao? 

 Câu chuyện này có nhắc con về điều gì không? 

 Con có thể chỉ vào một ch»/nhiŠu chữ cái mà con biết 

không? 
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gian hàng bán quà t¥ng ngày hiŠn mÅu 

& vé sÓ 

St Albans East së t° chÙc cu¶c s° sÓ và gian hàng bán 

quà t¥ng nhân ngày HiŠn MÅu trong næm nay. Vé sÓ có 

s¤n Ç‹ mua v§i giá 1 dollar 1 t© có nhiŠu quà giá trÎ Ç‹ 

trúng. Gian hàng së mª cºa Ç‹ bán vào ThÙ TÜ Mùng 9 

tháng Næm, cho h†c sinh cÖ h¶i mua m¶t món quà nhÕ 

Ç‹ t¥ng mË, t¥ng bà v.v. giá tØ $2 Ç‰n $10. 

N‰u quí vÎ muÓn con mua m¶t món quà, vui lòng Ç‹ 

tiŠn trong phong bì v§i tên cûa em trên m¥t trÜ§c và 

m¶t cái túi Ç‹ Ç¿ng quà mang vŠ nhà. 
 

Ghi danh l§p mÅu giáo 2019 

Nhà trÜ©ng Çang b¡t ÇÀu nhÆn ÇÖn ghi danh l§p MÅu 

giáo 2019. N‰u quí vÎ có con b¡t ÇÀu Çi h†c lÀn ÇÀu 

tiên trong næm 2019, vui lòng ÇiŠn ÇÖn ghi danh (lÃy 

tåi væn phòng trÜ©ng) lÃy s§m khi có th‹. 

 

Thæm quan trÜ©ng cho ghi danh næm 2019  

ThÙ sáu 25 Tháng Næm 9.30 sáng 

ThÙ Ba 19 Tháng Sáu 9.30 sáng 

ThÙ Ba Mùng 7 Tháng Tám 9.30 sáng 

ThÙ Sáu Mùng 7 Tháng Chín 9.30 sáng 
 

CAM KẾT môi trÜ©ng an toàn cho trÈ 

Trường Tiểu Học St Albans East cam kết cung cÃp môi 

trÜ©ng an toàn và hạnh phúc cho tất cả trẻ em và thanh 

thiếu niên. Đây sẽ là trọng tâm chính trong việc chăm 

sóc và quyết định của chúng tôi. 
 

Trường tiểu học St Albans East không khoan dung đối 

với việc lạm dụng trẻ em. 
 

Trường Tiểu Học St Albans East cam kết cung cấp 

một môi trường an toàn cho trẻ em, nơi trẻ em và 

thanh thiếu niên được an toàn và cảm thấy an toàn, và 

tiếng nói của các em được nghe về các quyết định ảnh 

hưởng đến cuộc sống của các em. Sự chú š đặc biệt sẽ 

được chú tr†ng Ç‰n sự an toàn văn hóa của trẻ em thổ 

dân và trẻ em s¡c dân từ nguồn gốc Ça văn hóa/hoặc 

ngôn ngữ đa dạng, cũng như sự an toàn của trẻ khuyết 

tật. 
 

Mọi người tham gia vào trường tiểu học St Albans 

East đều có trách nhiệm hiểu rõ vai trò quan trọng và 

cụ thể mà quí vÎ v§i tính cách cá nhân và tập thể để 

đảm bảo an sinh và an toàn cho tất cả trẻ em và thanh 

thiếu niên là hàng đầu trong tất cả những gì quí vÎ làm 

và mọi quyết định cûa quí vÎ. 
 

Trong quá trình lập kế hoạch, ra quyết định và điều 

hành Trường Tiểu Học St Albans East sẽ: 

1. Thực hiện phương pháp phòng ngừa, chủ động và 

có sự tham gia của trẻ em trong viŒc an toàn; 

2. ñánh giá cao và trao quyền cho trẻ em tham gia vào 

các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ; 

3. Nuôi dưỡng một nền văn hóa cởi mở hỗ trợ tất cả 

mọi người trong viŒc tiết lộ một cách an toàn những rủi 

ro gây hại cho trẻ em 

4. Tôn trọng sự đa dạng trong các nền văn hóa và thực 

hành nuôi dạy con trong khi giữ an toàn trẻ em là ÇiŠu 

quan tr†ng; 

5. Cung cấp bằng văn bản về hÜ§ng dÅn và hành vi 

thích hợp đối với trẻ em; 

6. ViŒc tham gia chỉ dành cho những người phù hợp 

nhất làm việc với trẻ em và có đội ngũ nhân viên chất 

lượng cao và giám sát tình nguyện viên và phát triển 

ki‰n thÙc chuyên môn; 

7. Bảo đảm trẻ em biết tìm ki‰m s¿ giúp Ç« tØ ai nếu các 

em lo lắng hoặc cảm thấy không an toàn, cÛng nhÜ các 

em  cảm thấy thoải mái và được khuyến khích nêu lên 

các vấn đề đó; 

8. Báo cáo tình trạng bÎ ngược đãi, bỏ bê hoặc nghi 

ngờ bÎ ngược đãi với cơ quan chức năng thích hợp; 

9. Chia sẻ thông tin một cách thích hợp và hợp pháp 

với các tổ chức; khi sự an toàn và an sinh của trẻ em 

có nguy cơ 

10. ñánh giá cao š ki‰n Çóng góp và giao tiếp thường 

xuyên với gia đình và người chăm sóc. 
 

H†p H¶i ÇÒng trÜ©ng 

Buổi họp hàng tháng cûa Hội ñồng Trường tiếp theo vào 

Thứ Ba ngày 15 tháng 5 lúc 7 giờ tối trong phòng giáo 

viên. 
 

Hội Đồng Trường cũng họp một tuần trước cuộc họp 

hàng tháng của Hội Đồng Trường, ba tiểu ban së báo 

cáo lại công viŒc cûa h† cho Hội Đồng Trường. 
 

Môi trường - (Phòng Óc và sân trÜ©ng) họp lúc 4:30 

chiều 

Tài nguyên - (Tài chính) họp lúc 5:00 chiều 

Chương trình giảng dạy - (Học tập của h†c sinh) 5:30 

chiều 
 

Tôi muốn khuyến khích phụ huynh và các thành viên 

cộng đồng xem xét việc trở thành một thành viên của 

một trong các tiểu ban này hoặc tham dự các cuộc họp 

Hội đồng trường của chúng tôi với tư cách khách mời. 

Vui lòng liên lạc với Paul Busuttil nếu quí vÎ quan tâm 

đến việc hỗ trợ hoặc tham dự các cuộc họp của Hội 

đồng trường. 

  

Paul Busuttil - HiŒu TrÜªng 

 


