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Message from the Principal 
 
 

We have passed the half way mark of term 3 and I 
am sure we are all looking forward to some 
welcomed sunshine. 
 
Book Week Celebration:  On Friday 24 August, we 
came together as a whole school community to 
celebrate Children’s Book Week. It was amazing to 
see so many smiling faces and students dressed up 
in their favourite book character. It was a great 
celebration. 
 
St Albans East PS has had a major focus on reading 
this year.  We have invested additional funds early 
this year on Take Home Reading resources so that 
children in Grade Prep to Six can take engaging 
books home to support their reading. 

This term each classroom has focussed on sprucing 
up and creating an inviting classroom library. 
Teachers and student have co-developed their 
learning spaces to create stimulating learning areas 
that promotes reading. It has been exciting to see 
the high level of involvement by all staff and 
students. St Albans East PS will be further investing 
more funds into the purchase of texts for these 
libraries. 

 

CLUBS - Clubs for term 3 has commence occurring 
each Friday afternoon in multiage setting. Older 
students are given an opportunity to develop their 
leadership skills by mentoring younger students in 
a variety of learning experience that expand on 
student interests and passions. 

Both teachers and students get to know each other, 
learn new skills, and expand interests all while 
having fun. Some examples of clubs include movie 
making, touch rugby, Physical science and cooking. 
The aim of the Clubs program is to support our 
schools values of Respect, Responsibility, 
Cooperation & Learning by enhancing positive 
teacher and student relationships – this builds 
school pride, a sense of belonging, community and 
connectedness. I look forward to students 
showcasing their actions to our community at the 
end of the term. 

Victorian Reading Challenge  

– The Victorian Premiers’ 
Reading challenge is now open 
at St Albans East Primary 
School. Regular reading from 
an early age is vital for success 
at school and has lifelong benefits. The Challenge 
encourages children to read more and promotes a 
love of reading. It also supports the Education State 
target to have more students reaching the highest 
levels of achievement in reading. We encourage all 
students to participate. 

The Challenge for schools is now open and will 
run until September 2018. 

Prep Enrolments for 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 7 September 
9:30am  
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Cooking Program for Vietnamese Parent 
 
Can I thank all a parents involved in a seven-week 
parent program ‘Tuning into Kids’ facilitated by 
MacKillop Family Services last term. Parents discussed 
parenting skills, that included understanding the 
emotions and behaviours of children, how to deal with 
a difficult child, comparing the differences between 
cultures, the generational expectations when parents 
where a child and their children's generation today. 
These parents have also had a chance to share and 
discuss experiences and difficulties that today’s parents 
have to face.  
 
The program was a huge success with parents who 
requested that we organise another program “Tuning 
in to Teenagers”, this will be hosted at school in 2019. 
Based on parent feedback parents also requested a 
cooking program where they will have a chance to 
share their cooking skills with other parents. St Albans 
East PS  is very happy to support a parent cooking 
program starting from term 4. It is expected we will 
have 3 sessions a term. If you are interest please call 
9366 2071 or see Tina at the office for more details. 
 

Paul Busuttil 

Principal 

    
Update From Your School Council 

Hello Everyone, I can’t believe that we are already half 
way through Term 3. The external school review was 
completed last term and we are currently waiting for the 
report from the Department of Education and Training. 
This is a new review process and our school was one of 
the first to go through it, it took us 3 full days to complete.  
The whole experience was very positive. Stayed tuned for 
an update on the outcome once we receive the report. 

Last term, at our May School Council meeting, we 
watched the Junior School Council’s video presentation 
about the need for new student toilets and their request 
for soccer goals.   The soccer goals have been installed 
and the students are putting them to good use! The need 
for new student toilets was recognised by the School 
Council and also by the Department of Education and 
Training. As you know, the State Government gave us 
$150,000 towards the cost of the new toilet block - which 
is roughly half the expected total cost. We will have to 
pay the rest. Planning for the new student toilet block is 
well under way and the new toilets should be ready for 
the 2019 school year. The Junior School Council is doing 
a fantastic job and we love their enthusiasm.  

 
 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Have you checked out the new classroom library 
in your child’s room? The students and teachers 
have been hard at work designing new library 
spaces in their classrooms. I had a quick look on 
the night of our August School Council meeting 
and they look absolutely fantastic!  We’ve 
started purchasing new books for the classroom 
libraries – so the children will have exciting new 
books to read soon.  
We still have one vacancy on school council – 
which a community member or parent could fill. 
So if you are interested, have a chat with our 
School Principal Paul and come along to our 
September meeting. 
 
School Council President – Tracy Nero 
 

Don’t Forget St Albans East Primary School  

is holding and Father’s Day Stall and Raffle 

Stall on Wednesday 29 August 

Gifts will range from $2 – $10  

The Raffle will drawn Wednesday 29 August 

 tickets $1.00 have been sent home  

3 Fabulous Prizes to be won 
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ThÜ HiŒu TrÜªng 

ThÜa Phụ Huynh, người Giám Hộ, 
 

Chúng ta Çã Çi ÇÜ®c m¶t nºa ch¥ng ÇÜ©ng cûa h†c kÿ 

3 và tôi tin ch¡c r¢ng m†i ngÜ©i ÇŠu mong Ç®i Çón 

chào nh»ng tia n¡ng Ãm cûa mùa xuân s¡p Ç‰n. 

 

Chào MØng TuÀn LÍ Sách: 

Vào ThÙ Sáu, toàn th‹ c¶ng ÇÒng trÜ©ng cûa chúng ta 

Çã cùng nhau Ç‰n Ç‹ chào mØng TuÀn LÍ ñ†c Sách 

Cûa TrÈ Em. ThÆt hoan h› khi nhìn thÃy nhiŠu gÜÖng 

m¥t tÜÖi vui và các em h†c sinh Çã diŒn nh»ng b¶ trang 

phøc b¡t chÜ§c các nhân vÆt mà các em Üu thích nhÃt 

trong sách. ñây là m¶t ngày thÆt tuyŒt v©i. 

 

 

TrÜ©ng St Albans East đã 

tập trung chủ yếu vào 

việc đọc sách trong năm 

nay. Chúng tôi đã bÕ 

thêm tiền vào đầu năm 

mua thêm sách b° sung 

cho chÜÖng trình Take 

Home Reading (MÜ®n Sách VŠ Nhà ñ†c) để các em tØ 

Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 6 có thể mÜ®n nh»ng cuÓn 

sách thú vÎ về nhà nh¢m hỗ trợ cho việc đọc sách của 

các em. 

Trong h†c kÿ này mỗi lớp tập trung vào việc xây dựng 

và tạo ra một thư viện hÃp dÅn trong lớp học. Giáo 

viên và học sinh đã cùng phát triển không gian học tập 

của h† để tạo ra môi trÜ©ng học tập kích thích thúc 

đẩy việc đọc. Thật thú vị khi thấy mức độ tham gia 

cao của tất cả nhân viên và học sinh. TrÜ©ng Ti‹u H†c 

St Albans  East së ÇÀu tÜ thêm ngân khoän Ç‹ mua 

nhiŠu sách trang bÎ cho các thư viện này. 
 

Câu Låc B¶: 

Câu lạc bộ cho học kỳ 3 bắt đầu diễn ra vào mỗi chiều 

thứ Sáu, các câu låc b¶ ÇÜ®c k‰t h®p gi»a các lÙa tu°i 

khác nhau và sinh hoåt trong cùng sª thích. Các học 

sinh lớn tuổi được trao cơ hội phát triển kỹ năng lãnh 

đạo của các em bằng cách hÜ§ng dÅn cho các học sinh 

nhỏ tuổi hÖn v§i nhiều kinh nghiệm học tập mở rộng 

về sở thích và đam mê của học sinh. 

Cả giáo viên và học sinh làm quen với nhau, học các 

kỹ năng mới và mở rộng sở thích trong khi vui chơi. 

Một số ví dụ về câu lạc bộ bao gồm các câu låc b¶ làm 

phim, bóng bầu dục, Khoa học vật lš và nấu ăn. Mục 

đích của chương trình Câu lạc bộ là hỗ trợ các giá trị 

của Trường về Tôn trọng, Trách nhiệm, Hợp tác & 

Học tập bằng cách tăng cường các mối quan hệ tích 

cực gi»a giáo viên và học sinh - xây dựng niềm tự hào 

của trường, Ý thức thuộc về Çoàn th‹, cộng đồng và 

sự kết nối. Tôi mong chờ các học sinh thể hiện nh»ng 

thành quä của các em cho cộng đồng của chúng ta 

thÃy vào cuối học kỳ. 

  

Thi ñua ñ†c Cûa Ti‹u Bang Victoria 

ChÜÖng trình Thi ñua ñọc 

của Thû Hi‰n Victoria hiện 

đang được th¿c hiŒn tại 

Trường St Albans East. 

Việc đọc thÜ©ng xuyên từ 

khi còn nhỏ rất quan trọng 

cho sự thành công tại trường và mang låi lợi ích suốt 

đời. Thi Çua khuyến khích trẻ em đọc nhiều và 

khuyến khích các em yêu thích viŒc đọc. Nó cũng hỗ 

trợ cho Mục tiêu Giáo dục cûa Chính phû Ti‹u bang 

có thêm nhiều học sinh đạt được thành tích cao nhất 

trong việc đọc. Chúng tôi khuyến khích tất cả h†c sinh 

tham gia. 

Thi Çua Ç†c cho các trÜ©ng Çang ÇÜ®c th¿c hiŒn và së 

kéo dài cho Ç‰n Tháng Chín 2018. 
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Ghi Danh L§p MÅu Giáo 2019: 

Nhà trÜ©ng Çang 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) s§m nhÃt khi có th‹. 

Tham quan trÜ©ng cho h†c sinh ghi danh 2019: 

ThÙ Sáu 7 Tháng Chín 9.30 
 

Chương Trình Nấu ˆn Cho Phụ Huynh Việt  

Tôi xin cảm ơn tất cả phụ huynh đã tham gia chương 

trình “Hi‹u Tâm Lš TrÈ” kéo dài trong bảy tuần được 

hỗ trợ bởi Dịch Vụ Gia ñình MacKillop trong h†c kỳ 

trước. Phø huynh Çã Ç‰n Ç‹ thảo luận về kỹ năng nuôi 

dạy con, bao gồm hiểu biết cảm xúc và hành vi của trẻ 

em, cách đối phó với một đứa trẻ khó khăn, so sánh 

sự khác biệt giữa các nền văn hóa, kỳ vọng cûa cha 

mẹ Ç¥t vào con cái và thế hệ trẻ của con họ ngày nay. 

Những bậc cha mẹ này cũng đã có cơ hội chia sẻ và 

thảo luận về những kinh nghiệm và khó khăn mà cha 

mẹ ngày nay phải đối mặt. 
 

Chương trình là một thành công lớn và các bậc phụ 

huynh yêu cầu nhà trÜ©ng tổ chức một chương trình 

khác “Hi‹u Tâm Lš Thanh Thi‰u Niên”, sẽ được tổ 

chức tại trường vào năm 2019. Dựa trên s¿ phän hÒi 

cûa nh»ng phụ huynh tham d¿ chÜÖng trình, nh»ng 

ngÜ©i này cũng yêu cầu nhà trÜ©ng t° chÙc một 

chương trình nấu ăn để họ có cơ hội chia sẻ kỹ năng 

với các bậc cha mẹ khác. St Albans East PS rất vui khi 

được hỗ trợ một chương trình nhÜ vÆy cho phụ huynh 

bắt đầu từ học kỳ 4. Dự kiến chúng tôi sẽ có 3 bu°i 

h†c nÃu æn trong h†c kÿ 4. Nếu quí vÎ thích tham gia, 

vui lòng gọi số 9366 2071 hoặc Ç‰n g¥p cô Tina tại 

văn phòng để biết thêm chi tiết và ghi danh tham d¿. 
 

Paul Busuttil - HiŒu TrÜªng 
 

Cập Nhật Thông Tin Từ Hội ñồng Trường:  
Xin chào tất cả mọi người, tôi không thể tin rằng 

chúng ta đã Çi ÇÜ®c nửa chặng học kỳ 3. Bän đánh giá 

trường học lÃy tØ š ki‰n bên ngoài đã được hoàn 

thành trong học kỳ trước và chúng tôi hiện đang chờ 

báo cáo của B¶ Giáo dục và Đào tạo. Đây là một ti‰n 

trình xem xét mới và trường chúng ta là một trong 

những trÜ©ng tiên phong th¿c hiŒn, chúng tôi Çã mất 3 

ngày để hoàn thành. Toàn bộ trải nghiệm rất tích cực. 

Xin quí vÎ theo dõi k‰t quä cập nhật khi chúng tôi nhận 

được báo cáo tØ B¶. 

H†c kÿ trước, tại cuộc họp Hội ñồng Trường vào 

tháng 5, chúng tôi đã xem video trình bày của Hội 

ñồng H†c Sinh về nhu cầu cÀn có nhà vŒ sinh mới 

cÛng nhÜ có khung thành bóng đá cho h†c sinh. Các 

khung thành bóng đá đã được l¡p ráp và Çã ÇÜ®c các 

em h†c sinh sử dụng tốt! Sự cần thiết có nhà vệ sinh 

mới cho h†c sinh cÛng được Hội ñồng TrÜ©ng cÛng 

nhÜ Bộ Giáo Dục công nhận. Như quí vÎ đã biết, 

Chính Phủ Tiểu Bang đã cÃp cho trÜ©ng sÓ tiŠn 

$150.000 Ç‹ phø thêm  chi phí xây nhà vệ sinh mới. SÓ 

tiŠn này chÌ vào khoảng một nửa tổng chi phí dự kiến. 

Nhà trÜ©ng sẽ phải trả phần còn lại. Kế hoạch xây nhà 

vệ sinh m§i cho h†c sinh đang được tiến hành và së 

ÇÜ®c hoàn tÃt trong næm h†c 2019. H¶i ñÒng H†c sinh 

đang th¿c hiŒn một công việc tuyệt vời và chúng tôi 

Çánh giá cao sự nhiệt tình của họ. 

Quí vÎ đã Ç‰n xem thư viện lớp học mới trong l§p h†c 

của con quí vÎ chưa? H†c sinh và giáo viên đã làm 

việc chăm chỉ Ç‹ thiết kế các không gian thư viện mới 

trong lớp học của họ. Tôi đã vào xem sÖ qua nhân 

bu°i tÓi tôi tham d¿ cuộc họp Hội ñồng Trường trong 

tháng Tám, tôi thÃy nh»ng thÜ viŒn l§p h†c này thÆt 

tuyệt v©i! Nhà trÜ©ng đã bắt đầu mua sách mới cho 

thư viện lớp học và các em së sớm có nh»ng cuÓn 

sách thú vÎ Ç‹ Ç†c. 

Chúng tôi vẫn còn một gh‰ trÓng trong Hội ñồng 

Trường dành một thành viên cộng đồng hoặc phụ 

huynh. Vì vậy, nếu quí vÎ quan tâm, hãy Ç‰n nói 

chuyện với Hiệu Trưởng Paul của chúng tôi và đến 

tham d¿ cuộc họp tháng Chín của chúng tôi. 
 

Chủ tịch Hội ñồng Trường - Tracy Nero 

 

Ngày Quan Tr†ng 

Ngày S¿ KiŒn L§p 

 

27/28/29Tháng 8 Tråi L§p 5/6 L§p 5&6 

29 Tháng 8 Gian hàng Father’s Day TÃt cä các l§p 

5 Tháng 9 L§p V« Lòng Du khäo 

nông tråi Bundoora 

L§p V« Lòng 

11 Tháng 9 Reptile Encounters L§p 3&4 

8 - 19 Tháng 10 V« Lòng - L§p 2 BÖi L¶i V« lòng - 2 

22/10 Ç‰n 2/11 L§p 3 - L§p 6 BÖi L¶i L§p 3 - L§p 6 

M‡i ThÙ Hai Footsteps TÃt cä h†c sinh 

M‡i ThÙ Sáu Chuy‹n ti‰p V« Lòng  V« Lòng 2019 

 

ñØng quên TrÜ©ng  St Albans East së có gian 

hàng bán quà t¥ng ngày Father’s Day và S° SÓ  

ThÙ TÜ 29 Tháng Tám  

Quà t¥ng giá tØ $2 - $10  

S° SÓ s° vào 29/08/18 v§i 3 giäi gía trÎ 

Giá vé $1 m¶t tÃm Çã ÇÜ®c gªi vŠ nhà 


