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Student Absences 
In the last Newsletter, I discussed the importance of 
students being at school as this is a crucial stage of 
their learning and every day counts.  To support this, 
we are celebrating students’ attendance as a whole 
school. At the end of Term 3, students will have the 
opportunity to win prizes in three categories 

 Attendance 90% or greater 

 Attendance 80% or greater 

 Most improved.  
Student names, that meet the above criteria, will be 
placed in a bucket and be drawn out at our whole 
school assembly. Let us all work together to be at 
school. 
 
We have also set up an online form on our school 
website for parents to notify the school of student 
absences. Using the online form is a much easier way 
for parents to communicate absences to our school. 

 
 
 

 
 
 
 
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 Friday September 8, 2017. 

 

 
Woolworths Earn & Learn 
This year, we will be participating 
in the Woolworths Earn & Learn 
program. Through this program,  
we will be able to get new 
educational resources for our 

school and all we need you to do is shop for groceries 

at Woolworths. 
 
From Wednesday 26 July to Tuesday 19 September or 
while stock lasts, we are collecting Woolworths Earn & 
Learn Stickers. You will get one Woolworths Earn & 
Learn Sticker for every $10 spent (excluding liquor, 
tobacco and gift cards). Place the Woolworths Earn & 
Learn Sticker onto a Woolworths Earn & Learn Sticker 
Sheet and when it is complete, the Sticker Sheet can be 
dropped into the Collection Box here at the school. 
 
At the end of the promotion, we will be able to get some 
great new equipment. The range is extensive and offers 
lots of items ideal for our students – including resources 
for Maths, English, Science and some fantastic fun 
supplies for Arts & Craft, Sport and for our library. If you 
would like to know more, visit: 
www.woolworths.com.au/earnandlearn. Earn & Learn 
Sticker sheets will be sent home next week and 
additional sheets will be available at the school office. 

 

Book Week Celebration   
To celebrate CBCA Children’s Book Week at St Albans 
East, we will be having a character parade on Thursday 
August 24 at 9:15am. Parents are welcome to attend. 
We will have prizes for the best dressed in each year 
level. It is during this time that schools, libraries, 
booksellers, authors, illustrators and children celebrate 
Australian children's literature. 

 

Twilight Sports Evening 
SAEPS will be hosting a whole school community event 
on Tuesday September 19 from 4pm - 6pm. Parents 
and students will have an opportunity to participate in a 
range of fun tabloid sports games. 
 

 
 

Curriculum Day 
Monday 14 August is a Curriculum Day.  

No students are required at school 

Message from the Principal 
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2018 Enrolments 
Do you have a child who will turn 5 by April 30 next 
year?  If so, the child is eligible to start school and now 
is the time to enrol.  Please contact the school on 9366 
2071 so that an enrolment package can be sent home 
and to make an appointment to meet with me to discuss 
your child’s start to school life. Children enrolled to start 
prep in 2018 are encouraged to attend the First Steps 
program that runs on a Friday morning from 9:00am to 
11:00am.  This program is part of our school’s 
Orientation Program that assists the children to 
transition into school.  

 
Fathers Day Stall 
We will be holding a 
Father’s Day stall on  
Wednesday 30 August.  
Students can purchase  
gifts  ranging from $1-$9.  
Please send money with 

your child on this day to make purchases. The Preps 
will be on an excursion on this day, so the stall will be 
open for them on Thursday, 31 August. Thank you for 
your continued support. 
 

 

Scholastic Book Fair! 

 
You are invited to our Scholastic Book Fair!  
All books purchased benefit our school.  
Library will be open to purchase books before and after 
school from Tuesday 15th – Friday 18th 
 

School Council Meeting  
Our next school council meeting is on Tuesday August 
15 at 7:00pm in the staffroom. I welcome parents to 
attend our school council meetings as a guest.  Please 
contact Paul Busuttil if you are interested in attending. 
 

Paul Busuttil 
Principal

 

Parent Helpers Required- Father’s Day Stall 

 

Wednesday 30 August, 2017  

 

 

Do you have a current Working With Children card? 

 

 

If you can spare some time to assist with the Father’s Day stall 

please make contact the school office on 9366 2071 

 

We thank you for your continued support. 

 
 

 

Message from the Principal 
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Pupil of the Week 2017 Term 3 - Week 4: 11-08-2017 

Year 
Level 

Room and 
Teacher's 

Name 
School Values  

Comment  Student's Name 

5/6 15 - Mr Mussel       

5/6 16 - Mr Lin all  For always looking after others.  Viti Vui  

5/6 20 - Mrs Gatto all 
For her enthusiasm during writing. Well 
Done! Kuini Tiatia 

5/6 21 - Mr Gandy 
 Learning 

Responsibility  

 For working hard and learning to use the 
protractor. 

Leo Elama 

5/6 22 - Mr Zaitzev 
*Respect 

*Cooperation 
*Responsibility 

Adrian has given a big effort to improve 
his attendance. Well done! 

Adrian Dimitriou 

3/4 1 - Ms Meehan  all 
 For being a cooperative and helpful 
member of the classroom and showing 
enthusiasm in his learning. 

 Alex Gibson 

3/4 4 - Mr Coleman 
Respect 

Responsibility 

Actively trying her best during athletics 
day to improve on her abilities 

Yen Bui 

3/4 7 - Mr French all  
 For working hard in all areas of her 
learning and being a respectful friend 

 Fili Fa'afiliorosa  

3/4 8 - Ms Petrucelli  Learning 
For focusing on his learning and asking 
good questions. 

Daniel Puea 

1/2 
2 - Mrs 

Gooderham 
Responsibility, 

Learning 
For sharing her ideas in class with more 
confidence. 

Brigit Cussen 

1/2 9 - Ms Di Natale Learning  
For working hard and writing an 
interesting narrative. 

Charolina Lainata  

1/2 
10 - Ms 

McCallum 
 Learning and 
Responsibility  

For using full stops, talking marks and 
exclamation marks in his narrative 
writing. Well done Rashad! 

 Rashad Tamba 

1/2 
11 - Ms 

Stefanidis 
Responsibility Co-

operation 

for listening and following instructions 
when co-operating in class activities. 
Well done! 

Cyrus Britt 

1/2 
13 - Ms 

Dimitrijevic 
 Learning and 
Responsibility 

For using a range of strategies to solve 
number problems. Well done! 

Gemma Tran 

1/2 14 - Mrs Tran 
Learning and 
Responsibility 

For excellent improvement in her writing 
and homework tasks. Well done Mikaela! 

Mikaela Cussen 

Prep 
17 - Ms 

Meddings 
 Learning 

For drawing pictures to match her 
writing. Well done Tiffany! 

Tiffany Huynh 

Prep 
18 - Mrs 
Moodley 

all 
For Being able to retell a story in 
sequence and answer related questions 

My Quyen Huynh 

PREP 
18- Mrs 
Moodley 

all 
For Showing great enthusiasm and 
interest in answering questions in class 

Matilda Nguyen 

Prep 
19 - Ms Briony 

Gorst 
all  

for helping others and being a good 
friend. 

Nazwa Sim 

P.E. 
P.E. - Mr 
Sherwill 

 All 
For displaying a fantastic attitude. Tyrese Tanoa 

I.C.T I.C.T.  learning  
For being the first student to finish his 
digital license.  

Rohith (room 4) 

Auslan LOTE - Sonia all 
 For his excellent contribution to the class 
interpretation of the Three Little Pigs. 

Levi Sanonu  
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ThÜ HiŒu TrÜªng 

H†c Sinh V¡ng M¥t 

Trong bản tin vØa qua, tôi đã thảo luận về tầm quan 

trọng của việc học sinh có m¥t tåi trường vì đây là 

giai đoạn rÃt quan trọng trong học tập và mỗi ngày 

đều có giá trị. Để hỗ trợ điều này, chúng tôi t° chÙc 

m¶t bu°i æn mØng toàn trÜ©ng viŒc có m¥t của học 

sinh. Vào cuối học kỳ 3, h†c sinh sẽ có cơ hội để 

giành giải thưởng trong ba loại 

 Có m¥t 90% trở lên 

 Có m¥t 80% trở lên 

 Có ti‰n b¶ nhÃt. 

Em nào đáp ứng được các yêu cÀu trên sẽ được bÕ 

tên trong một cái xô và được bÓc thæm tại hall cûa 

trường. Chúng ta hãy cùng nhau h®p tác Ç‹ cäi thiŒn 

viŒc có m¥t ÇŠu Ç¥n ở trường cûa h†c sinh. 

 

Chúng tôi cũng đã thiết lập một mẫu đơn trực tuyến 

trên trang web của trường để phụ huynh thông báo 

cho trường s¿ vắng mặt của h†c sinh. Sử dụng mẫu 

đơn trực tuyến là cách dễ dàng hơn cho phụ huynh 

để thông báo s¿ vắng mặt cûa con quí vÎ với trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 Thº Thách ViŒc ñ†c Sách Cûa Bang Victoria  

Thử thách viŒc Đọc 

của Thủ hiến Victoria 

hiện đang được mª tại 

Trường Tiểu học St 

Albans East. Việc đọc 

thường xuyên từ khi 

còn nhỏ rất quan trọng 

cho sự thành công trong viŒc h†c tåi trường và 

mang låi lợi ích suốt đời. Thách thức khuyến khích 

trẻ đọc nhiều hơn và khuyến khích yêu thích viŒc 

đọc. Nó cũng hỗ trợ Mục tiêu Giáo dục cûa ti‹u 

bang để có nhiều học sinh đạt được thành tích cao 

nhất về đọc sách. Chúng tôi khuyến khích tất cả h†c 

sinh tham gia. 
 

Thách Thức ViŒc ñ†c  cho các trường h†c hiện 

đang mở và sẽ kéo dài cho đến Thứ Sáu, 8 tháng 

Chín, 2017. 

 

 

Woolworths Earn & Learn 

(Ki‰m & H†c) 

 

Næm nay trÜ©ng së tham d¿ 

vào chÜÖng trình Woolworths 

Earn & Learn. Thông qua 

chÜÖng trình này chúng tôi có 

th‹ nhÆn ÇÜ®c m¶t sÓ tài nguyên cho trÜ©ng và tÃt cä 

ÇiŠu chúng tôi cÀn là quí vÎ mua s¡m tåi cºa hàng 

Woolworth.  

 

TØ ThÙ TÜ 26 Tháng Bäy Ç‰n ThÙ Ba 19 Tháng 

Chín ho¥c trong khi còn hàng hoá quí vÎ së ÇÜ®c cºa 

hàng t¥ng 1 tem cho m‡i $10 mua ÇÒ ª Çó (k‹ cä bia 

rÜ®u, thuÓc lá và thÈ t¥ng). Dán tem Woolworths 

Earn & Learn trên t© giÃy Woolworths Earn & Learn 

và khi t© giÃy Çã ÇÀy tem, quí vÎ mang t© giÃy Çó bÕ 

vào thùng Ç‹ tåi trÜ©ng. 

 

Vào cuÓi chÜÖng trình khuy‰n mãi, nhà trÜ©ng së có 

th‹ nhÆn ÇÜ®c m¶t sÓ h†c cø m§i cho trÜ©ng. S¿ 

ch†n l¿a mª r¶ng v§i nhiŠu m¥t hàng lš tÜªng cho 

h†c sinh cûa chúng ta - bao gÒm tài nguyên cho môn 

Toán, Ti‰ng Anh, Khoa h†c và m¶t sÓ h†c cø thú vÎ 

tuyŒt v©i cho môn NghŒ thuÆt, Thû công, Th‹ thao 

và cho ThÜ viŒn cûa trÜ©ng. N‰u quí vÎ muÓn bi‰t 

thêm, vào thæm trang 

www.woolworths.com.au/earnandlearn 

 

http://www.woolworths.com.au/earnandlearn
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T© giÃy dán tem Earn & Learn së ÇÜ®c gªi vŠ trong 

tuÀn t§i và cÛng có s¤n ª væn phòng trÜ©ng n‰u quí 

vÎ cÀn thêm. 
 

Tuần lễ Sách 

Để chào mừng Tuần lÍ ñ†c Sách của CBCA tåi 

trÜ©ng St Albans East, chúng tôi sẽ có một cuộc diÍn 

hành m¥c quÀn áo cûa các nhân vật trong sách vào 

Thứ Năm 24 tháng Tám lúc 9:15 sáng. Cha mẹ ÇÜ®c 

m©i tham dự. Chúng tôi sẽ có giải thưởng dành cho 

những h†c sinh ăn mặc đẹp nhất trong mỗi cÃp l§p. 

ñây là thời gian các trường học, thư viện, nhà sách, 

tác giả, ngÜ©i vë minh họa và trẻ em chào mØng văn 

chÜÖng cûa thiếu nhi Úc. 

 

Buổi ChiŠu Thể Thao  

TrÜ©ng SAEPS sẽ tổ chức một sự kiện cộng đồng 

cho toàn trường vào ngày 19 tháng Chín từ 4 đến 6 

giờ chiều. Cha mẹ và học sinh sẽ có cơ hội tham gia 

vào một loạt các trò chơi thể thao vui nhộn. 

 

Ghi danh 2018 

Quí vÎ có con sẽ tròn 5 tuổi tính Ç‰n ngày 30 Tháng 

TÜ năm sau? Nếu có, con cûa quí vÎ Çã đủ điều kiện 

để bắt đầu đi học và bây giờ là thời gian để ghi 

danh. Vui lòng liên hệ với nhà trường qua số 9366 

2071 để chúng tôi gửi về nhà cho quí vÎ hÒ sÖ ghi 

danh và hẹn gặp tôi để thảo luận về sự bắt đầu cu¶c 

Ç©i h†c sinh của con quí vÎ. Các em ghi danh chuẩn 

bị cho năm 2018 được khuyến khích tham dự 

chương trình First Steps (Nh»ng BÜ§c ñÀu Tiên) 

ÇÜ®c ÇiŠu hành vào m‡i buổi sáng Thứ Sáu từ 9 tới 

11 giờ sáng. Chương trình này là một phần của 

Chương Trình Định Hướng của trường chúng tôi 

nhằm hỗ trợ trẻ em chuyển tiếp vào trường học. 

 

H†p H¶i ñÒng TrÜ©ng 

Bu°i h†p t§i cûa H¶i ñÒng TrÜ©ng vào ThÙ Ba 15 

Tháng Tám lúc 7.00 tÓi trong phòng nhân viên. Tôi 

chào Çón phø huynh Ç‰n tham d¿ nh»ng cu¶c h†p 

cûa h¶i ñÒng TrÜ©ng v§i tÜ cách khách m©i, Vui 

lòng liên låc v§i  Paul Busuttil n‰u quí vÎ thích tham 

d¿. 

 

Ngày HiŠn Phø 
 

Chúng tôi sẽ có m¶t 

gian hàng bán quà t¥ng 

dành cho hiŠn phø vào 

Thứ Tư, 30 tháng Tám. 

H†c sinh có thể mua 

quà tặng từ $ 1- $ 9. 

Xin vui lòng cho tiền con của quí vÎ vào ngày này để các 

em mua quà t¥ng cho cha. Các em l§p V« Lòng sẽ Çi du 

khäo trong ngày hôm Çó, vì vậy gian hàng sẽ mở cửa cho 

các em vào thứ Năm, 31 tháng Tám. Cám ơn sự hỗ trợ 

liên tục của quí vÎ. 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


