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Message from the Principal 
 
Throughout 2018, our major focus at St Albans East PS 
for learning has been to increase reading outcomes 
for all students. Early this year, we invested additional 
funds on Take Home Readers and classroom library 
books so that children in Grade Prep to Six can have 
access to engaging books to support their reading. In 
Term 3, students co-developed their classroom 
libraries to create stimulating and inviting learning 
spaces that promote reading. Our NAPLAN results 
received at the end of Term 3 is cause for celebration 
in that 77% of our students in grade 5 demonstrated 
medium to high growth over the last 2 years. 24% of 
these students were grade 5 students who 
demonstrated high growth in reading. Numeracy was 
equally as pleasing.  78% of our students in year 5 
demonstrated medium to high growth over the last 2 
years. 33% of these students demonstrated high 
growth in numeracy. 
Thank you to those parents who were randomly 
selected to participate in the Parent Opinion Survey 
for 2018.  60 parents responded to the online survey. 
We welcome and appreciate parent feedback as this is 
used to inform and direct our future school planning 
and improvement.  
 
CELEBRATING STEAM  
On Wednesday October 
24, our whole 
community came 
together to celebrate 
our STEAM (Science, 
Technology, Engineering, 
Arts and Maths) 
evening. There was a 
great community feel to 
the evening as students 
showcased their work 
and participated in a 
variety of activities such 
as music, sports science, 
robotics and our 
community artwork. We 
enjoyed the tunes of our 

school band ‘The Major Minors’ and a solo clarinettist 
who were quite the hit. Our community art work will 
be on display this week in Building 1 for all to see. 
Special thanks to our specialist team for the great 
work they do with our students and the many hours 
spent organising the evening. Well done.  
 
COMPASS – GOING LIVE  
We have had a pleasing response to parents signing 
up to COMPASS. The Online Parent Portal allows 
parents to access up-to-date meaningful information 
about our school and your child’s progress. Using 
COMPASS, parents will be able to use many features, 
including the ability to monitor your child’s 
attendance, and enter an explanation for absence or 
lateness. 

Starting Monday 5 November this feature on 
COMPASS will be activated. Parents/ Carers will 
receive an SMS and be prompted to enter an 
explanation if their child is not at school. It is our goal 
to strengthen and streamline communication 
between home and school, so we can work together 
to best support students and their learning. 

Parents who are yet to sign up may do so by 
contacting the front office, where you will be provided 
with your unique family username and password to 
access the parent portal on COMPASS. An iPad will be 
stored at the office to assist families to sign up. 
Parents can access COMPASS online via our school 
website through the Parent Portal tab or can 
download the App onto their phone. 

WORKING BEE 
A working bee has been organised to complete some 
tasks around our school. These include general 
cleaning, sweeping, gardening and small maintenance 
jobs to make our school clean, safe and appealing to 
look at. To help us with organisation we need families 
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to complete the reply slip and return to school as 
soon as possible. Details for the working bee are: 
  

DATE: Tuesday 13 November 
TIME:  3:30pm – 6:00pm 

BYO  tools 
Children welcome to attend to assist 

  
Refreshments will be provided and we will also have a 
sausage sizzle at the conclusion of the working bee. 
We would love to see as many families as possible. 
You know what they say “Many hands, make light 
work.” Please contact Assistant Principal Ricky Potter 
for any inquiries regarding the working bee.  
 
 
 PRE PREP PROGRAM 
Is your child enrolled to start prep at St Albans East 
next year? 
If YES, we encourage you to bring your child to the 
school each Friday this term from 9am to 11:00am to 
participate in our First Steps Program.  The focus of 
this program is to provide activities that will help to 
prepare your child for prep. Mrs. Ashlea Potter will be 
in direct contact with all families in the next week 
with further details. 
  
Cup Day Holiday is on Tuesday 6 November. The 
school will be closed on this day. 
 
TERM 4 CURRICULUM DAY 
Curriculum Day for Term 4 will be held on Friday 21 

December. This will mean that the last day for 
students this year will be Thursday 20 December. 
 
 
 

 
 

SUN SMART 
A reminder that our SunSmart Policy is implemented 
in Term 4, requiring all students to wear a navy blue 
broad-brimmed or legionnaire style hat at all times, 
whilst outside. Hats can be purchased from the 
school office at any time.  
 
Please note that caps and bandanas are not 
appropriate and as such, are not part of the school 
uniform. 
Our school rule is No Hat, No Play…. This means that 
students without a hat will be required to sit in a 
shaded place for the duration of the recess break. 
 
PLANNING FOR 2019  
We are currently starting our planning for 2019. If you 
are not returning in 2019, can you please let the office 
know by filling in the Transfer Notice below.  
 
If you are returning in 2019 and need to communicate 
any educational needs for your child for next year, 
please put it in writing, addressed to the Principal and 
marked confidential. Your information or request 
should centre around your child's learning and social 
needs. 
  
Paul Busuttil 

Principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

REPLY SLIP – please return one reply slip per family by Friday 9 November 
 

SAEPS WORKING BEE – Tuesday 13 November 2018 
  

Name of Student/s: ………………………………………….……...………..    Room:……………………………. 
 
                                    …………………………………………………….……..    Room:……………………..……… 
  
NAME/s of Adults:…………………………………………………………………… 
  
TOTAL NUMBER OF ADULTS & CHILDREN ATTENDING:………………… 
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November Update From Your School Council 
 
Hello Everyone, we hope that you all had a great time 
at the STEAM family night on Wednesday 24th 
October. Wasn’t it fantastic! As we wandered around 
building 3 we enjoyed the wonderful art displays, 
fabulous clarinet music and the great groove of the 
school band. Heading into the hall, we were 
confronted by electrical circuitry of all sorts, robotics, 
3D printing and some really fun physical activities 
beamed up on the large screen in slow motion. And 
who can resist a sausage sizzle! The students and staff 
are to be congratulated for all of their hard work and 
enthusiasm.   
 
As you are aware, our Principal Mrs Anne-Maree 
Kliman has been out of the school for the last 2 years 
while she has been the President of the Victorian 
Principal’s Association. During this time, Mr Paul 
Busuttil has been our Acting School Principal. Mrs 
Kliman was recently re-elected as President of the 
Victorian Principal’s Association for another 2 year 
term and as a result, she has decided to resign from 
her position of Principal at St Albans East Primary 
School. This now means that the Principal position will 
be advertised across the state and a new Principal will 
be appointed. The selection panel responsible for 
short-listing and interviewing applicants will consist of 
the school council president, a parent representative 
from the school council, a staff representative and 
two representatives from the Department of 
Education and Training Victoria. Once the interview 

process is complete, the selection panel makes a 
recommendation for the appointment of the new 
Principal. The Principal’s position will be advertised in 
early November, the selection panel will short-list 
potential candidates and then interviews will be 
conducted in the first week of December 2018. The 
aim is to have the new Principal appointment 
announced before the end of Term 4 2018 and the 
new Principal will start at the beginning of the school 
year in 2019.  
We still have one vacancy on school council – which a 
community member or parent could fill. So if you are 
interested, please have a chat with our School 
Principal Paul and come along to our November 
meeting. 
 
School Council President - Tracy Nero 
 

 

 

Important Dates

Date Event Grade

23 November Loud shirt day Whole School 

29 November  Science Dome Discovery Grade Prep 

18 December  Graduation day Grade 6 

20 December Last day of School All Students 

Every Monday Footsteps Whole School

Every Friday Pre Prep Program 2019 Preps

 
 

We are currently starting our planning for 2019. If you are not returning in 2019, can you please let the office 
know or fill in the Transfer Notice below: 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

2019 TRANSFER INFORMATION  
Please fill out and return to the office by Friday 30 November 2018 if your child / children are NOT 
returning to St Albans East Primary School next year.  
 

The following students, listed below, will NOT be returning to St Albans East PS in 2019. 
 

Student/s Name/s:       Room No. 
 

__________________________________________   ______________________________________ 
 
__________________________________________  ______________________________________ 
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Pupil of the Week 2018 Term 4 – Week 4: 02-11-2018 

Year Room  School Values  Comment Student's Name 

5/6 
20 – 

 Mrs Moodley 
Learning & 

Responsibility  

For being a kind and friendly student 
who tries her best to complete all tasks 
and for trying to work independently. 

Charli Jovanovski & 
Eishal Tanoli  

5/6 
21 –  

Mr Lin 
All 

For being an independent learner and a 
respectful class member. Well done! 

Darren Nguyen 

5/6 
23 – 

Ms Briony Gorst 
All 

For his amazing improvement in 
fraction and decimal knowledge. 

Duy Nguyen 

5/6 
24 – 

Mr Zaitzev 
Respect & 

Cooperation 
For bringing a positive presence and 
attitude 

Vy Le 

3/4 
1 –  

Ms Linsell 
Learning 

For knowing all his time tables. 
And for learning from his mistakes. 

Thien An Tran & 
Tristan Van Taarling 

3/4 
2 –  

Miss Bertolini  
Learning & 

Responsibility 

For practising her multiplication facts 
at home. Jamie Vo 

3/4 
4 –  

Ms Meehan 
Cooperation  

For their enthusiasm when performing 
our song. 

Kevin & 
Fala  

3/4 
7 –  

Miss Dimitrijevic  
Respect & 

Cooperation 

For developing respectful and 
cooperative relationships with her 
peers. 

Mecon Gaye 

3/4 
8 –  

Ms Petruccelli 
All 

For excellent reading stamina and 
making connections to self, text and 
world. Well done! 

Anna To 

1/2 
9 –  

Ms Di Natale 
Learning 

For working very hard in writing to 
write a complete sentence Steven Le 

1/2 
11 –  

Ms Stefanidis 
All 

For always using his manners at school. 
Nam Nguyen 

1/2 
13 –  

Mr Coleman 
Learning 

Welcome to SAEPS and welcome to 
Room 13. 

Yousif Daao  

1/2 
14 –  

Mrs Gatto 
All 

For being a kind-hearted, caring 
member of our class. 

G. J. Isaako  

1/2 
15 –  

Mrs Gooderham 
All 

For fantastic improvements in her 
attendance. 

Doreena Guttenbeil  

1/2 
16 –  

Mr Wood 
Learning 

For trying his best and getting some 
great results in fractions. 

Ranfateh Sidhu 

Prep 
17 –  

Mrs Salier 
Learning 

For trying his best to read and recount 
his reading group book. Christian Vassallo  

Prep 
18 –  

Miss McCallum 
All 

For always staying on task and helping 
others. Sarah Nguyen  

Prep 
19 –  

Mr French 
Learning 

For blending sounds to read hard words. 
David  

Prep 
22 –  

Mrs Tran 
Learning 

For making great progress in reading 
and writing. Well done! Leroy Lim Ka Lan 

P.E. Mr Sherwill All 
For always displaying a positive 
attitude to his learning. Ryan Nghiem (rm 15) 

STEM 
Mr  

Van-Taarling 
All 

For great progress creating her 
Alphabet book 

Theresa Yang (rm 17) 

Visual Art Mrs Armocida  All 
For working so well during Visual Art 
lessons. 

Patrick Castel (rm 17) 

Performing 
Art 

Mr  
Max Barker 

All 

Your incredible work at the STEAM 
night. The Major Minors – 

James, C.C., Henry, 
Tina, Dinda & Calvin  
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Parents cooking program 
Last Friday, the Vietnamese Parents group made Vietnamese Pancakes in Community Room. We made enough 
pancakes to share with the staff on International Teachers Day. The week before, we made Indian Curry Rice. The 
recipe was from Mrs Moodley. Everyone enjoyed the Indian Curry Rice and the Vietnamese pancakes.  We had so 
much fun! Thanks Mr Busuttil again for your generosity and support of the program 
 
Tina Nguyen 
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ThÜ HiŒu TrÜªng 

ThÜa Phụ Huynh, người Giám Hộ, 
 

Trong suốt năm 2018, trọng tâm chính của chúng tôi tại 

St Albans East PS trong việc học tập cûa h†c sinh là tăng 

thành quả vŠ khä næng đọc cho tất cả học sinh. Đầu năm 

nay, chúng tôi đã đầu tư thêm tiền vào chương trình 

Take Home Readers (MÜ®n Sách VŠ ñ†c) và tû sách thư 

viện lớp học để các em tØ Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 6 có 

thể tiếp cận với sách hÀu hỗ trợ việc đọc sách của các 

em. Trong Học kỳ 3, học sinh đã phát triển các thư viện 

lớp học của mình để tạo ra những không gian học tập 

kích thích và hấp dẫn thúc đẩy việc đọc. Kết quả 

NAPLAN của chúng tôi nhận được vào cuối Học kỳ 3 là 

lš do để chúc mØng 77% học sinh lớp 5 của trÜ©ng Çã 

chứng tỏ có ti‰n b¶ tØ trung bình đến cao trong vòng 2 

năm qua. 24% trong số những học sinh lớp 5 này đã 

chứng tỏ có ti‰n b¶ cao về môn đọc. Môn Toán cÛng có 

k‰t quä tÜÖng ÇÜÖng rÃt khä quan . 78% học sinh l§p năm 

5 của trÜ©ng có mức ti‰n b¶ tØ trung bình đến cao trong 

vòng 2 năm qua. 33% trong số này đã cho thÃy có ti‰n b¶ 

cao về môn toán. 

Cảm ơn các phụ huynh đã được chọn ngẫu nhiên để 

tham gia Cuộc Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh cho năm 

2018. 60 phụ huynh đã trả lời nh»ng câu hÕi trực tuyến. 

Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao phản hồi của phụ 

huynh vì nh»ng phän hÒi này së được sử dụng để thông 

tin và hÜ§ng dÅn việc lập kế hoạch và cải tiến trường 

học trong tương lai của chúng tôi. 

 

Chúc mØng STEAM  

Vào chiŠu ThÙ TÜ 24 Tháng 

10, tÃt cä c¶ng ÇÒng trÜ©ng 

cûa chúng ta Çã Ç‰n chúc 

mØng STEAM (Khoa h†c, Kỹ 

thuật, Công nghệ, NghŒ thuÆt 

và Toán học). C¶ng ÇÒng 

trÜ©ng cäm thÃy Çây là m¶t 

bu°i tÓi thÆt tuyệt vời khi h†c 

sinh trình bày công việc của 

các em và tham gia vào một 

loạt các hoạt động như âm 

nhạc, thể thao, khoa học, 

robot và tác phẩm nghệ thuật cộng đồng. Chúng tôi cÛng 

ÇÜ®c thÜªng thÙc giai ÇiŒu cûa ban nhåc nhà trÜ©ng. Tác 

phẩm nghệ thuật cộng đồng của trÜ©ng sẽ được trưng 

bày trong tuần này ở Tòa nhà 1 để m†i ngÜ©i Ç‰n thÜªng 

ngoån. Đặc biệt cảm Ön Ç¶i ngÛ giáo viên chuyên ngành 

của chúng tôi về công việc tuyệt vời mà họ làm với h†c 

sinh cûa trÜ©ng và h† cÛng Çã bÕ ra rÃt nhiŠu th©i gian Ç‹ 

chuÄn bÎ cho chiŠu hôm Çó. ThÆt Çáng khen ng®i. 
 

COMPASS - Çang hoåt Ç¶ng månh 

Chúng tôi đã có m¶t s¿ Çáng Ùng Çáng khích lŒ cûa các 

phụ huynh đăng kš COMPASS. Cổng thông tin tr¿c 

tuy‰n dành cho phụ huynh cho phép quí vÎ truy cập thông 

tin cập nhật h»u ích về trường học và s¿ ti‰n b¶ của con 

quí vÎ. V§i COMPASS, phø huynh có thể sº døng nhiều 

chÙc năng, bao gồm chÙc năng theo dõi sự có m¥t của 

con quí vÎ tåi trÜ©ng và nhÆp l©i giải thích cho viŒc v¡ng 

m¥t hay Çi h†c trÍ cûa con quí vÎ. 

 

Bắt đầu từ Thứ Hai Ngày 5 Tháng 11, chÙc năng này 

trên COMPASS sẽ được kích hoạt. Phụ huynh/Người 

chăm sóc sẽ nhận được một tin nhắn SMS và được nhắc 

nhở để nhập lời giải thích nếu con quí vÎ không có m¥t ở 

trường. Mục tiêu của chúng tôi là tăng cường và h®p lš 

hóa thông tin liên lạc giữa gia Çình và trường học, Ç‹ 

chúng ta có thể h®p tác hỗ trợ h†c sinh và viŒc h†c cûa 

các em m¶t cách tốt nhất. 

Phø huynh nào chưa đăng kš có thể liên lạc với văn 

phòng nhà trÜ©ng lÃy tên riêng và mÆt mã cûa gia Çình Ç‹ 

Çæng nhÆp và truy cập cổng thông tin dành cho phø 

huynh qua COMPASS. M¶t IPad sẽ được lưu trữ tại văn 

phòng trÜ©ng để giúp các gia đình đăng kš. Phụ huynh 

có thể truy cập COMPASS trực tuyến trên trang web của 

trường qua ÇÜ©ng dÅn Parent Portal hoặc có thể tải ứng 

dụng xuống điện thoại của quí vÎ. 
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working bee 

M¶t bu°i làm việc thiŒn nguyŒn cho trÜ©ng đã được s¡p 

x‰p để hoàn thành một số viŒc xung quanh trÜ©ng. Bao 

gồm d†p dËp t°ng quát, quét sân, làm vườn và m¶t sÓ 

công việc bảo trì nhỏ để làm cho trường của chúng ta 

nhìn sạch sẽ, an toàn và ÇËp m¡t hÖn. Để giúp chúng tôi 

trong viŒc t° chÙc, xin phø huynh vui lòng ÇiŠn vào phÀn 

trả lời bên dÜ§i và gªi låi cho trường càng sớm càng tốt. 

Chi tiết về bu°i workingbee là:    
 

Thứ Ba 13 Tháng 11 lúc 3:30 chiều - 6:00 chiều 

Døng cø t¿ mang theo. 

Các Trẻ nhÕ ÇÜ®c khuy‰n khích tham d¿ 
 

NÜ§c uống sẽ được cung cấp và chúng tôi cũng sẽ có 

sausage nÜ§ng vào cuối bu°i làm việc. Chúng tôi rất 

mong mÕi có nhiŠu gia Çình tham d¿. Có câu nói "Nhiều 

bàn tay, công việc së mau và nhË hÖn." Vui lòng liên låc 

với thÀy HiŒu Phó Ricky Potter n‰u quí vÎ có bÃt cÙ th¡c 

m¡c nào liên quan đến bu°i working bee này. 
 

chÜÖng trình chuÄn bÎ l§p v« lòng 

Con của quí vÎ có ghi danh để bắt đầu h†c l§p V« 

Lòng tại St Albans East vào năm tới không? 

Nếu có, chúng tôi khuyến khích quí vị mang con em 

đến trường vào mỗi Thứ Sáu trong học kỳ này từ 9 giờ 

sáng đến 11.00 sáng để tham gia Chương Trình Bước 

Đầu Tiên (First Steps Program) của chúng tôi. Trọng tâm 

của chương trình này là cung cấp các hoạt động giúp 

chuẩn bị cho con quí vị s¤n sàng cho l§p V« Lòng. Cô 

Ashlea Potter sẽ liên lạc trực tiếp với tất cả các gia đình 

trong tuần tới với các thông tin chi ti‰t. 
  

Cup Day Holiday vào thứ Ba ngày 6 tháng 11. 

Nhà trường sẽ đóng cửa vào ngày này. 
 

Ngày giáo viên tu nghiŒp HỌC Kÿ 4 

Ngày Giáo Viên Tu NghiŒp cho Học kỳ 4 sẽ được tổ 

chức vào Thứ sáu 21 tháng 12. Điều này có nghĩa là 

ngày cuối cùng cûa næm h†c cho h†c sinh năm nay sẽ là 

Thứ năm 20 tháng 12. 
 

SUN SMART 

Xin nhắc nhở rằng Chính sách SunSmart của chúng tôi 

được thực hiện trong Học kỳ 4, yêu cầu tất cả học sinh 

phải đội mũ rộng vành màu xanh ÇÆm ho¥c mÛ lÜ«i trai 

có che gáy mọi lúc, trong khi ở ngoài tr©i. Mũ có bán tåi 

văn phòng nhà trường bất cứ lúc nào. 
 

Xin lưu š mÛ lÜ«i trai không che gáy và khæn quấn ÇÀu 

không thích hợp và chúng không phải là một phần trong 

đồng phục cûa trường. 

Quy tắc của trường là Không MÛ, Không ChÖi… Điều 

này có nghĩa là học sinh không có mũ sẽ phải ngồi ở nơi 

râm mát trong thời gian nghỉ giải lao. 

Lên KẾ HOẠCH NĂM 2019 

Chúng tôi hiện đang bắt đầu lên kế hoạch cho năm 2019. 

Nếu con quí vÎ không trở lại h†c vào năm 2019, xin quí 

vÎ vui lòng cho văn phòng biết hoặc điền vào mÅu Thông 

báo Chuyển trÜ©ng bên dưới 

Nếu con quí vị trở lại h†c vào năm 2019 và em có bất kỳ 

nhu cầu giáo dục nào trong năm tới, xin quí vÎ vui lòng 

viết m¶t lá thÜ gửi cho Hiệu trưởng và ghi chú 

“confidental”. Thông tin/yêu cầu chÌ  nên tập trung vào 

nhu cÀu học tập và xã hội của con em quí vÎ. 

 

Paul Busuttil - HiŒu TrÜªng 

 

cÆp nhÆt thông tin tháng mÜ©i m¶t tØ 

H¶i ÇÒng trÜ©ng  

Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi hy vọng tất cả quí 

vÎ đã có m¶t tÓi STEAM v§i gia Çình thÆt vui vÈ vào Thứ 

tư 24 Tháng 10. Có phäi ÇÃy là m¶t bu°i tÓi thật tuyệt 

vời! Khi chúng tôi dåo quanh tòa nhà 3, thÜªng thÙc 

nh»ng tác phÄm nghŒ thuÆt ÇÜ®c trÜng bày, các màn trình 

diễn clarinet và cûa ban nhåc trÜ©ng thÆt hay. BÜ§c vào 

hall, chúng tôi đối mặt với các mạch điện của tất cả các 

loại, robot, in 3 chiŠu và một số hoạt động thể chất rÃt 

vui nhộn được chiếu lên màn hình lớn trong chuyển 

động chậm. Và ai có thể tØ chÓi một cái sausage nÜ§ng! 

TÃt cä h†c sinh và giáo viên phäi ÇÜ®c tán thÜªng cho tất 

cả công việc khó khăn & nhiệt tình của họ. 

 

NhÜ quí vÎ đã biết, Cô Hiệu Trưởng Anne-Maree Kliman 

của chúng ta đã tåm th©i nghÌ viŒc tåi trường trong 2 

năm qua Ç‹ gi» chÙc vø Chủ Tịch của Hiệp Hội Hiệu 

Trưởng Victoria. Trong thời gian này, thÀy Paul Busuttil 

đã thay th‰ v§i chÙc vø QuyŠn Hiệu trưởng. Cô Kliman 

gần đây đã được tái Ç¡c cº chÙc vø Chủ tịch Hiệp hội 

Hiệu trưởng Victoria trong một nhiệm kỳ 2 năm t§i và 

kết quả là cô đã quyết định từ chức vÎ trí Hiệu trưởng 

của cô tại Trường Tiểu học St Albans East. Điều này có 

nghĩa là vÎ trí HiŒu trÜªng sẽ được quảng cáo trên toàn 

tiểu bang và một Hiệu trưởng mới sẽ được bổ nhiệm. 

Hội đồng tuyển chọn chịu trách nhiệm ch†n l†c danh 

sách các Ùng viên có tiŠm næng tÓt nhÃt Ç‹ vào vòng 

phỏng vấn. H¶i ÇÒng này sẽ bao gồm Chủ tịch Hội Çồng 

trường, đại diện phụ huynh từ Hội ñồng Trường, đại 

diện nhân viên và hai đại diện từ Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Victoria. Sau khi quá trình phỏng vấn hoàn tất, Hội 

đồng tuyển chọn së đưa ra đề xuất cho việc bổ nhiệm 

Hiệu trưởng mới. Vị trí của Hiệu trưởng sẽ được quảng 

cáo vào đầu tháng 11, Hội đồng tuyển chọn sẽ ch†n l†c 

các ứng cử viên có tiềm năng và sau đó các cuộc phỏng 

vấn sẽ được tiến hành trong tuần đầu tiên của Tháng 12 

năm 2018. Mục đích là phải bổ nhiệm Hiệu trưởng mới 



 

 

 Tin ThÜ sÓ 16 - 02/11/2018 

trước khi kết thúc Học kỳ 4 năm 2018 và Hiệu Trưởng 

mới sẽ bắt đầu công viŒc vào đầu năm học 2019. 

Chúng tôi vẫn còn một gh‰ trÓng trong Hội đồng trường 

- mà một thành viên cộng đồng hoặc phụ huynh có thể 

điền vào. Vì vậy, nếu quí vÎ quan tâm, xin vui lòng nói 

chuyện với Hiệu trưởng Paul của chúng tôi và đến tham 

d¿ cuộc họp vào Tháng mười một của chúng tôi. 
 

Chủ Tịch Hội ñồng Trường - Tracy Nero 
 

Ngày Quan Tr†ng 

Ngày S¿ KiŒn L§p 

 

23/11 Ngày m¥c áo màu s¥c s« Toàn TrÜ©ng 

29/11 Science Dome Discovery L§p Prep 

18/12 L§p 6 TÓt NghiŒp L§p 6 

M‡i ThÙ Hai Footsteps Toàn trÜ©ng 

M‡i ThÙ Sáu Chuy‹n ti‰p V« Lòng  V« Lòng2019 

20/12 Ngày h†c cuÓi cùng  Toàn trÜ©ng 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Xin ÇiŠn ÇÀy Çû và c¡t phÀn này gªi låi cho trÜ©ng  
 

SAEPS WORKING BEE - ThÙ ba 13 MÜ©i M¶t 2018 

  

Tên h†c sinh: .………………………….……..…….. Phòng………. 

           ………………………….……..…….. Phòng:………. 
  

Tên phø huynh: …………………………………………… 
  …………………………………………… 

T°ng sÓ ngÜ©i l§n và trÈ em tham gia: ……….. 
  

 

 

 

Xin c¡t phÀn này và gªi låi cho trÜ©ng n‰u con quí vÎ 

không trª låi trÜ©ng St Albans East PS trong næm 2019 
 

…………………………………………………………………………… 
 

Thông tin chuy‹n trÜ©ng 
 

Vui lòng ÇiŠn và gªi låi væn phòng trÜ©ng trÜ§c ThÙ Sáu 

30 Tháng MÜ©i M¶t 2018 n‰u con cûa quí vÎ së không trª 

låi h†c trÜ©ng Ti‹u H†c St Albans East n»a. 
 

Nh»ng h†c sinh có tên dÜ§i Çây së không trª låi h†c tåi 

trÜ©ng Ti‹u H†c St Albans East trong næm 2019 
 

Tên h†c sinh:_________________________ Phòng: ____ 
 

Tên h†c sinh:_________________________ Phòng: ____ 
 

Tên h†c sinh:_________________________ Phòng: ____ 

chÜÖng trình nÃu æn cho phø huynh 

viŒtnam 

Thứ Sáu tuần trước, một nhóm phụ huynh Việt Nam đã 

làm bánh xèo trong phòng C¶ng ñồng. Chúng tôi đã làm 

đủ bánh để chia sẻ với các giáo viên cûa trÜ©ng trong 

Ngày Giáo viên Quốc tế. Một tuần trước Çó chúng tôi Çã 

h†c nÃu món cơm cà ri Ấn Độ, công thức món này cûa cô 

Moodley. Mọi người đều thích cơm cà ri Ấn Độ và bánh 

xèo Việt Nam. M†i ngÜ©i ÇŠu cäm thÃy rÃt vui trong l§p 

h†c nÃu æn này. Cảm ơn thÀy HiŒu trÜªng Busuttil một 

lần nữa Çã r¶ng rãi ủng hộ cho chương trình 

Tina Nguyen 
  
 
  
 

 
 
 

 

 

 

 


