
 

 

Newsletter 02, 22 February, 2019 
 

Message from the Principal 
Dear Parents & Guardians 
 
It has been a wonderful start to the 2019 school year! Our students 
have settled into classrooms extremely well and teachers are 
implementing rigorous teaching and learning programs to support 
and grow your child’s learning. Our ‘Meet the Teacher’ evening last 
week was a huge success. It was great chatting to so many 
parents and students.  The theme of the evening was ‘Places We 
Go’.  Students lead parents on a tour of our wonderful school, 
visiting different teaching and learning spaces. I would like to thank 
our staff at St Albans East PS for all their commitment and 
enthusiasm in growing all our students.  It is such a pleasure to 
work with such a dedicated staff and I look forward to the work 
ahead.  
 
 
 
 
 
 
 
School Council 
Recently, I called for nominations to fill the three parent vacancies 
for the 2019/ 2020 School Council. I would like to announce 
nominations have closed and therefore I can confirm that the 
following parents have been elected to our School Council for the 
next two years:  
 
Mohammad Shajan 
Tarrant Cain 
Enzo Surace 
Suzette Hunt – Co-opted parent member 
 
Ricky Potter, Koreena Carlton and Tristan French have been 
elected as DET employee members.  
 
My sincere thanks are extended to Hoai Van Hoang who has given 
a great deal to the school in his role of school council member:  
 
The first meeting of the 2019 School Council will be held on 
Tuesday 26 February where we will co-opt a community member 
and elect Office Bearers. 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.  
 
 

 
Coffee & Chat with the Principal  
I wish to invite parents/ carers for a coffee and chat on Friday 1 
March from 9-10am in the staffroom. This is a great opportunity to 
chat about all things relating to school, as well as an opportunity to 
meet other parents. Hope to see you there! 
 
Celebrating Birthdays at SAEPS 
Celebrating birthdays at school is a very special time for students 
and families. We ask parents who wish to organize goodies for the 
class to share, to have a discussion with the classroom teacher 
beforehand, ensuring that any dietary requirements or allergies 
are known and observed within the classroom. As we do not 
want to disrupt optimal teaching and learning time, please arrange 
to visit either just before lunch or at the end of the day.  Parents 
are required to discuss and make arrangements with the 
classroom teacher, which of these times are the most appropriate 
time to visit. We thank you in advance for your consideration. 
 
School Photos  
School photos will be on Wednesday 13 March. Student photo 
order envelopes will be distributed to every student and it is 
important that the order instructions are followed. Family/Sibling 
photo order envelopes can be collected from the school office.  
 

 

 
Paul Busuttil 
Principal 
 

 
 

 

Important Dates 

Date Event Grade 

1 March Interschool Sports 
Home 

Grade 5/6 

15 March Interschool Sports 
Away 

Grade 5/6 

22 March Interschool Sports 
Away 

Grade 5/6 

18, 19,20 22 
March 

Teeth on Wheels Whole 
School 

26,27 & 28  
March 

Life Ed Van Whole 
school 
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Pupil of the Week 2019 Term I – Week 4: ending 22-02-2019 

Year Room  School Values  Comment Student's Name 

5/6 
20 – 

 Mrs Moodley 

1. Respect and 

responsibility  

2. learning and 

Responsibility 

For displaying great sportsmanship and 

best manners both in the class and the yard 

Congratulations on being elected 2019 JSC 

rep for Room 20 

Jonathan Choo 

 

Yusuf Abdi 

5/6 
21 – Mr Gandy/ 

Mrs Merritt  
Learning and 

Responsibility 

For reading her story in front of the class 

clearly and fluently 

Hazel Arora 

 

5/6 
23 – Ms 

Briony Gorst 
All 

For being a great friend and classmate by 

listening carefully to others. 
Daniel Nguyen 

5/6 
24 – 

Mr Lin 
All 

For being a caring member and excellent 

representative of our school values. 

Doveani 

Fuimaono 

3/4 
1 –  

Ms Linsell 
Learning For writing an interesting narrative Lewis Nguyen 

3/4 
2 – Miss 
Bertolini  

Learning 

Responsibility 

For reading every night at home and 

remembering to bring his diary 
Steven Huynh 

3/4 
4 –  

Ms Meehan 
Learning 

For working hard in maths and taking on 

new challenges 

Mae 

Palewandrem 

3/4 
7 –  

Ms Stefanidis 
All 

For being voted in Junior School 

Representative for Rm 7. Congratulations! 

Vanhou Sialoa 

Ione 

3/4 
8 –  

Mr Coleman 
Learning 

For making a picture graph using many to 

one correspondance                
Netina Fiame 

1/2 9 –  
Ms Montero 

Learning  
For trying her best in Writing and always 

aiming to write more each time.  
Jenna Nguyen  

1/2 11 – Mrs 
Gooderham 

Learning & 

Responsibility 

For adding lots of detail to their writing. 

Well done! 

Maanvir & 

Redan  

1/2 
13 –  

Mrs Ma 
Learning 

You always contribute your thoughts and 

ideas to class discussion. Well done! 
Benjamin Mai 

1/2 
14 –  

Mrs Gatto 
All 

For volunteering to be our class student 

representative. 

Havanah 

Lamarque  

1/2 
15 –  

Mrs Tran 
All Values 

For being a great helper in the class. Well 

done David! 
David Nguyen  

1/2 
16 –  

Mr Wood 
All Values 

For always setting high standards in their 

work and always helping others.  

Anh Au 

Sehaj Cheema 

Prep 
17 –  

Mrs Salier 
Learning 

For trying her best to write letters during 

writing. Keep it up! 
Nhan Le 

Prep 
18 –  
Miss 

McCallum 
Learning 

For always listening and talking to others 

respectfully.  

 

Muhammed 

Abidi 

Prep 
19 –  

Ms Salih 
Learning  

Cooperation  

For being our dice game hero. Well done! 
Naz Taefu-ulu  

Prep 
22 –  

Mr French 
Learning 

For being a legend listener! Well done 

mate! 
Thomas Komiti 

P.E. Mr Sherwill All values 
For being a great leader and teaching 

others to dance 
Delta Tiatia 

STEM 
Mr  

Van-Taarling 
All values 

Great work on his table and diagram David (Khanh) 

Nguyen 

Visual Art 
Mrs 

Armocida/ 
Mrs Price  

All Values 
For completing a colourful background for 

her self-portrait. 
Emily Mai Room 

2 

Performing 
Art 

Mr  
Max Barker 

Cooperation & 

Learning 

Making interesting creative choices in 

Music. 
Yusuf Tahir 
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Auslan Mim  All For beautiful careful work. Tilat Shah 
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TRƯỜNG VIỆT-NGỮ LỄ-VĂN 
 

Ghi danh niên học 2019 

 



 

 

Tin ThÜ sÓ 02 - 22/02/2019 

08/02/2019 

 
 

ThÜ HiŒu TrÜªng 

Kính gªi Phụ Huynh, người Giám Hộ và Thân H»u, 
 

Chúng ta Çã có một khởi đầu tuyệt vời cho năm học 2019! Các 

em h†c sinh đã ổn định vào lớp học rất tốt và giáo viên đang 

thực hiện các chương trình dạy và học nghiêm ngặt, hÀu hỗ trợ 

và phát triển việc học tập cho con quí vÎ. Buổi tối gặp gỡ giáo 

viên của chúng tôi vào tuần trước là một thành công lớn. Đó là 

dÎp trò chuyện tuyệt vời với rất nhiều phụ huynh và học sinh. 

Chủ đề của buổi tối là “Địa điểm chúng ta đi”. Học sinh dẫn 

phụ huynh đi tham quan trường học tuyệt vời của các em, thăm 

các không gian giảng dạy và học tập khác nhau. Tôi muốn cảm 

ơn nhân viên của trÜ©ng Ti‹u H†c St Albans East cho tất cả sự 

cam kết và nhiệt tình của h† trong việc phát triển tất cả các h†c 

sinh của trÜ©ng chúng ta. Thật vui thích khi được làm việc với 

một đội ngũ nhân viên tận tâm như vậy và tôi mong mÕi ti‰p 

tøc nh»ng công việc phía trước. 

                                                            

 

 

 

                                                  

 
 

Hội ñồng Trường 
GÀn Çây tôi Çã kêu g†i viŒc đề cử vào ba vÎ trí thành viên phø 

huynh trong Hội ñồng Trường cho næm 2019/2020. Tôi xin 

công bÓ hån ÇŠ cº Çã chÃm dÙt, do vÆy tôi có th‹ xác ÇÎnh 

nh»ng phø huynh có tên dÜ§i Çây Çã ÇÜ®c bÀu vào H¶i ñÒng 

TrÜ©ng 
 

Mohammad Shajan 

Cain 

Enzo Surace 

Suzette Hunt - Co-opted parent member 
 

Ricky Potter, Koreena Carlton và Tristan French đã được bầu 

làm thành viên nhân viên cûa B¶ Giáo Døc (DET). 
 

Lời cảm ơn chân thành của tôi được gửi đến Hoài Văn Hoàng, 

người đã Çóng góp rất nhiều cho nhà trường trong vai trò là 

thành viên Hội ñồng Trường. 
 

Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng trường 2019 sẽ được tổ chức 

vào thứ Ba ngày 26 tháng 2, nơi chúng tôi sẽ bÀu ra một Thành 

Viên Cộng ñồng và bầu chọn ThÜ Kš H¶i ñÒng TrÜ©ng. Tôi 

muốn khuyến khích phụ huynh và thành viên cộng đồng xem 

xét viŒc trở thành thành viên của một trong những tiểu ban hoặc 

tham dự các cuộc họp của Hội ñồng Trường với tư cách là 

khách m©i. Vui lòng liên hệ với Paul Busuttil nếu quí vÎ muốn 

hỗ trợ hoặc tham dự các cuộc họp của Hội ñồng Trường. 

Cà phê & Trò chuyện Với Hiệu trưởng 
Tôi xin thân mời Phụ Huynh/người Giám H¶ Ç‰n uống cà phê 

và trò chuyện vào thứ Sáu ngày 1 tháng 3, từ 9-10 gi©  sáng 

trong phòng giáo viên. Đây là cơ hội tuyệt vời để trò chuyện về 

tất cả những điều liên quan đến trường học, cũng như cơ hội để 

gặp gỡ các phụ huynh khác. Hy vọng sẽ gặp quí vÎ ở đó! 
 

T° ChÙc Sinh Nhật Tại SAEPS 
Kỷ niệm sinh nhật ở trường là một thời gian rất đặc biệt cho học 

sinh và gia đình. Chúng tôi yêu cầu phụ huynh muốn mang bánh 

kËo vào l§p để chia sẻ cho h†c sinh, xin thảo luận trước với 

giáo viên phø trách lớp, đảm bảo rằng mọi yêu cầu về chế độ ăn 

uống hoặc dị ứng đều được biết và quan sát trong lớp học. Vì 

chúng tôi không muốn làm gián đoạn thời gian giảng dạy và vì 

học tập là tối ưu, vui lòng sắp xếp đến ngay trước bữa trưa hoặc 

vào lúc tan h†c. Phụ huynh được yêu cầu thảo luận và sắp xếp 

với giáo viên phø trách lớp, thời gian nào thích hợp nhất để làm 

sinh nhÆt cho con em mình. Chúng tôi cảm ơn trước cho s¿ cân 

nh¡c cûa quí vÎ. 
 

Chøp Hình Toàn TrÜ©ng 
Chøp hình toàn trường sẽ xäy ra vào thứ Tư ngày 13 tháng 3. 

Phong bì đặt chøp hình cho h†c sinh sẽ được phân phát cho tØng 

em, và điều quan trọng là các hướng dẫn đặt chøp hình phải 

được tuân theo. Phong bì đặt chøp hình gia đình / anh chị em có 

thể được lÃy từ văn phòng trường. 
 

Paul Busuttil - HiŒu TrÜªng. 
 

 

Ngày Quan Tr†ng 

Ngày S¿ kiŒn L§p 

1 tháng Ba Th‹ thao Liên trÜ©ng tåi 

trÜ©ng 

L§p 5/6 

15 tháng Ba Th‹ thao Liên trÜ©ng tåi 

trÜ©ng khác 

L§p 5/6 

22  tháng Ba Th‹ thao Liên trÜ©ng tåi 

trÜ©ng khác 

L§p  5/6 

18, 19,20 22  

tháng Ba 

Phòng khám ch»a ræng lÜu 

Ç¶ng 

Toàn trÜ©ng 

26,27 & 28  

tháng Ba 

L§p h†c Di Ç¶ng vŠ ñ©i sÓng Toàn trÜ©ng 


