
Kính Gởi Các Gia Đình 

Chào mừng trở lại Học Kỳ 3. Tôi hy vọng quý vị đã vui hưởng thời gian cùng nhau như một gia đình trong 
kỳ nghỉ, được có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và tái tạo năng lượng cho học kỳ phía trước. Khi tôi nhìn 
thấy các học sinh đi vô trường vào ngày đầu tiên, thật quá tuyệt khi thấy rất nhiều trong các em phấn 
khởi và hạnh phúc khi trở lại! 

Học kỳ này là một học kỳ tuyệt vời cho việc học và dạy, vì bây giờ học sinh thực sự tốt đi vào thói quen 
của nhà trường, biết những gì được mong đợi và đã thiết lập mối quan hệ với các bạn học, các giáo viên 
của các em và các nhân viên cho phép các em có tiếng nói, quyền sở hữu và sự tự tin lớn hơn với việc 
học tập của các em. 

Rất nhiều điều xảy ra trong học kỳ này: 

Giáo Lý Đức Tin 

Ngày Hội Thảo và Tĩnh Tâm 

 Bí tích Thêm sức 

 Thánh Lễ và Tiệc Trà Sáng của Ngày Ông Bà, được tổ chức vào tuần trước, với rất nhiều Ông 
Bà của chúng ta là một phần của cuộc sống gia đình và học đường của chúng ta! 

Thánh Lễ  Lễ Đức Mẹ Lên Trời. 

Học Tập và Giảng Dạy 

 Lớp 4 Trại Sunnystones 

 Trại Lớp Mẫu Giáo và kỷ niệm 100 ngày Học Tập 

Lớp 5 Du Khảo đến xem Sản Phẩm Trường Trung Học Công giáo Caroline Chisholm: “The Addams Family” 
Lớp 1 và 2 Tham Quan quan trọng nhất, làm xe đẩy 

 Lớp Mẫu Giáo tham quan Lego Land để tiếp tục tăng cường học tập của các em với tư cách là những 
nhà thiết kế 

 Diễn tập cho Sản Phẩm của trường, bao gồm nhảy với Renee của DXP Dance, và học thanh nhạc với 
Seraphina của Experience Music 

 Lớp 4 Caroline Chisholm Taster Day 

 Hội thảo Cờ Vua mỗi thứ Năm 

 Lớp 3 và 4 tham quan iMax 

Cộng Đồng Nhà Trường  

 Đêm Khiêu Vũ Gia Đình ngày 2 tháng Tám 

 Ăn sáng Ngày của Cha 

 Gian Hàng Ngày của Cha 

 Các sự kiện và ngày vui của SRC 

 Lớp 6 Ngày Chuyển Tiếp với trường St Paul và St Peter. 
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Trường Tiểu Học Công Giáo St Bernadette 

Bản Tin Tháng TÁM 2019 

CÁC NGÀY QUAN TRỌNG 
 

Thứ Hai 29 Tháng Bảy 

 3.45pm Lớp 6 Phụ Huynh/ Học Sinh Hội 

Thảo Thêm Sức 

Thứ Ba 30 Tháng Bảy  

9.00am Lớp Mẫu Giáo Kỷ niệm 100 Ngày 

học 

Lớp 1 & 2 Tham Quan Quan Trọng Nhất 

Thứ Năm 1 Tháng Tám  

 Lớp 3-6 Cuộc Thi Toán Học Úc  

2:40 Hòa giải cho Thí Sinh Thêm Sức 

Thứ Sáu 2 Tháng Tám 

Lớp 6 Ngày Tĩnh Tâm Thêm Sức  

6.00pm Đêm Khiêu Vũ Gia Đình  

Thứ Năm 8 Tháng Tám  

Mẫu Giáo Trung Tâm Giáo Dục Lego 

7.00pm Lớp 6 Thánh Lễ Bí Tích Thêm Sức   

Thứ Tư 14 Tháng Tám 

Lớp 4 CCCC’s Taster Day 

Thứ Năm 15 Tháng Tám 

12.15pm Thánh lễ Toàn Trường 

3.00pm Hội Đọc Sách của Hiệu Trưởng 

Thứ Sáu 16 Tháng Tám 

7.30am Mẫu Giáo Ăn Sáng 

2.00pm Họp Phụ huynh Hợp Tác 

Thứ Hai 19 Tháng Tám 

Lớp 4 - 6 Nhà Khoa Học Suzie Lavoie viếng 

thăm  

Thứ Năm 22 Tháng Tám 

Lớp 4 Đi Trại Sunnystones  

Lớp 6 Chuyển Tiếp Ngày 1 

Thứ Sáu 23 Tháng Tám 

Lớp 4 Đi Trại Sunnystones  

Thứ Tư 28 Tháng Tám 

Gian hàng Ngày Của Cha 

Thứ Sáu 30 Tháng Tám 

Ăn Sáng Ngày Của Cha 

Thứ Sáu 20 Tháng Chín 

Ngày cuối Học Kỳ 3 @ 1.00pm 

Tôi mong được gặp nhiều quý vị trong Đêm Khiêu Vũ Gia Đình vào thứ Sáu ngày 2 tháng Tám này. 

Rất nhiều để có mặt, và rất nhiều để biết ơn 

Cầu nguyện 

Thứ Năm tới ngày 8 tháng Tám, học sinh Lớp 6 của chúng ta cử hành Bí tích Thêm Sức. Chúng tôi cầu nguyện Chúa Thánh 
Thần sẽ hướng dẫn các em khi các em sống và trở thành chứng nhân của các ân tứ và hoa trái của Chúa Thánh Thần trong lời 
nói và hành động của các em. 

Thiên Chúa, 

Ngài gửi Thần Khí của ngài chạm đến trái tim của tất cả mọi người, để họ có thể tin vào Ngài và vào Chúa Giêsu mà Ngài gửi 
đến. 

Hãy nhìn thân ái tất cả các ứng viên choThêm Sức khi các em lắng nghe tiếng nói của Ngài. 

Hãy mở rộng trái tim của các em với Thánh Linh của Ngài và mang đến sự hoàn tất công việc tốt đẹp mà Ngài 
đã khởi đầu nơi các em. 

Khi chúng tôi chuẩn bị những đứa trẻ này cho Thêm Sức, hãy làm cho mỗi chúng tôi nên một công cụ Tình 
yêu của Ngài. 

Dạy chúng tôi biết trân trọng những gì thiêng liêng ở người khác và kiên nhẫn với những gì chúng tôi không 
hiểu. 

Làm đức tin của chúng tôi vào Phúc Âm thêm sâu sắc và giúp chúng tôi truyền nó qua gương mẫu của chúng tôi. 

Chúng tôi cầu xin Ngài sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng tôi và giữ vững chúng tôi. 

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng tôi, Amen. 
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Đóng cửa trường học 

Không có ngày đóng cửa trường cho Học Kỳ 3. 

Đóng cửa trường học trong Học Kỳ 4 là: Thứ Hai ngày 4 tháng Mười Một: Ngày Viết Báo Cáo & Thứ Sáu ngày 13 tháng Mười 
Hai: Ngày Lập Kế hoạch Năm 2020 

Vui lòng ghi những ngày này trong nhật ký của quý vị. 

Hôi Đọc Sách của Hiệu Trưởng  

Hôi Đọc Sách của Hiệu Trưởng sẽ được tổ chức vào Thứ Năm ngày 15 tháng Tám @ 3:00pm. Phụ huynh và trẻ mới biết đi được 
mời đến và nghe một câu chuyện được đọc bởi Hiệu trưởng, bà Webster và sau đó mang cuốn sách về nhà. 

Chúng tôi mong đợi gặp quý vị ở đó. 

Tin Công Bằng Xã Hội 

Trong Học Kỳ Ba, hoạt động nhận thức Công Bằng Xã Hội của chúng tôi sẽ là quyên góp tiền thay mặt cho Compassion Australia. 
Mỗi ngày ở các nước đang phát triển, hơn một nghìn trẻ em chết vì các bệnh lây lan bằng nước uống mà dễ dàng ngăn chận. 
Nguyên tắc Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo về Lựa Chọn Ưu Tiên cho Người Nghèo cho chúng ta biết rằng chăm sóc người nghèo 
là trách nhiệm của mọi người. Chúng ta được mời gọi để đáp ứng nhu cầu của những người nghèo và dễ bị tổn thương là tất cả 
đều là con Thiên Chúa. Tham gia vào sự khó khăn của họ giúp họ sống một cuộc sống nơi phẩm giá của họ được đề cao. Thông 
qua Compassion Australia, món quà trị giá $79 sẽ giúp thay đổi điều này bằng cách cung cấp cho trẻ em, gia đình và cộng đồng 
tiếp cận với nước uống an toàn với việc sử dụng bộ lọc nước. 

Trong Học Kỳ Ba, giờ ăn trưa thứ Tư sẽ được chỉ định là thời gian cho mỗi cấp Lớp để gây quỹ cho các bộ lọc nước này. Mỗi cấp 
sẽ điều hành hoạt động gây quỹ của riêng mình em. Ở giai đoạn này, giáo viên và học sinh đang còn quyết định các sinh hoạt họ 
sẽ hoạt động và quý vị sẽ đươợc thông báo sớm về các sinh hoạt và thứ Tư nào họ sẽ hoạt động. Nếu quý vị muốn biết thêm 
thông tin về hiệu quả của các bộ lọc nước này, vui lòng xem clip YouTube này. 

https://www.youtube.com/watch?v=znK7Ve72CH4 

Thử Thách Đọc Sách Trường St Bernadette 2019 – ‘Đọc là sức mạnh bí mật của chúng ta’ 

Thử Thách Đọc Sách của Trường St. Bernadette diễn ra từ thứ Hai ngày 29 tháng Bảy - thứ Sáu ngày 16 tháng 
Tám.                                                                                                                                                                                             
Trong thời gian này, học sinh trường St. Bernadette, được thử thách đọc càng nhiều sách càng tốt để thắng 
một giải thưởng tuyệt vời cho lớp học của các em. 

Các lớp thắng sẽ có một buổi xem phim buổi chiều, nơi các em sẽ được xem một bộ phim dựa trên một cuốn sách. Sẽ có một 
giải thưởng cho một lớp học từ Lớp Mẫu Giáo-2 và từ Lớp 3-6. 

Chúng tôi khuyến khích tất cả học sinh và gia đình tham gia và thử thách bản thân để đọc càng nhiều càng tốt trong Thử thách 
đọc! 

Tin Nhà Trường  

Lưu lại các Ngày: 

Sản Phẩm của trường: Thứ Tư ngày 4 và Thứ Năm ngày 5 tháng Mười Hai. Học sinh sẽ biểu diễn vào một trong những ngày này. 
Sẽ có hai màn trình diễn, một màn diễn buổi sáng và một màn diễn buổi tối  

Lớp 6 2019 Tốt nghiệp Thứ Hai ngày 16 tháng Mười Hai: Học sinh Lớp 6 và gia đình vui lòng giữ ngày này trong nhật ký của quý vị 
cho Tốt Nghiệp năm nay. 

Cuộc Thi Toán Học Úc 

Vào thứ năm ngày 1 tháng Tám, học sinh Lớp 3 - 6 sẽ tham gia Cuộc Thi Toán Học Úc (AMC). Đây là một cuộc thi được quốc tế công 
nhận, mà tập trung vào giải quyết vấn đề, một kỹ năng sống có giá trị. Mỗi học sinh sắp tham gia sẽ nhận được giấy chứng nhận và 
báo cáo kết quả AMC của các em khi kết thúc cuộc thi, tuy nhiên, nếu một học sinh có kết quả xuất sắc, thì các em có thể được trao 
cho một huy chương uy tín AMC. Vào ngày này, tất cả các học sinh khác từ Lớp P-6 không tham gia AMC sẽ tham gia vào ‘Giờ Toán 
Học’ để hoàn thành nhiệm vụ điều tra toán học với các bạn cùng lứa. Chúng tôi rất phấn khởi được tham gia AMC và ‘Giờ Toán Học’ 
trong năm nay vì cả hai sự kiện này sẽ là một cách thú vị và hấp dẫn cho học sinh học toán. 

Học Tập Cảm Xúc Xã Hội 

SEL nói chuyện với Max và Thy, Lớp 5H 
5H đã nghiên cứu về căng thẳng và các cách để giảm leo thang khi chúng ta cảm thấy căng thẳng cao độ. Đây là một khía cạnh quan 
trọng của mô hình Giáo Dục Berry Street.  

Chúng tôi đã học về căng thẳng để chúng tôi có thể nhận ra căng thẳng nơi chính mình, đối phó với căng thẳng của chính mình và 
giúp người khác đối phó với căng thẳng của họ. Tất cả mọi người có những điều khiến họ lo âu hoặc làm họ căng thẳng.  

Một chút căng thẳng có thể tốt. Căng thẳng làm tăng huyết áp để cung cấp cho quý vị nhiều năng lượng hơn. Điều này giúp chúng ta 
khi chạy một cuộc đua hoặc làm một bài kiểm tra quan trọng. 

Tin Nhân Viên   Chúng tôi chào đón tất cả nhân viên đến Học Kỳ 3. 

Tin Học Sinh  

https://www.youtube.com/watch?v=znK7Ve72CH4
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Tin Học Sinh tiếp  

Sản Phẩm Nhà Trường: Seussical the Musical 

Wow! Là diễn đạt tôi sẽ sử dụng khi tôi xem một số động tác, ca hát và tài năng sáng tạo của học sinh chúng tôi. Buổi diễn tập vũ 
đã bắt đầu vào thứ Năm với Renee từ DXP Dance. Zerafina, chuyên gia ca hát của chúng tôi từ Music Experience đang giúp các ca 
sĩ hát riêng lẻ vào thứ Tư. Hãy nhớ dành đầu tháng 12 rảnh cho sản phẩm Seussical của chúng tôi. 

Nhóm nghệ thuật nòng cốt 

SEL nói chuyện tiếp 

Quá nhiều căng thẳng không tốt, nó có thể:           Một số chiến lược giúp đối phó và quản lý căng thẳng bao gồm: 

- gây lo lắng              Hoạt động, chạy bộ hoặc tập thể dục  
- tăng nhịp tim trong một thời gian dài           Bình tĩnh lại bằng cách thở, thực hiện chú tâm tô màu hoặc nghe nhạc 
 ảnh hưởng đến suy nghĩ và quyết định của bạn          Ngủ, nghỉ ngơi. 
- ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn và làm cho bạn gắt gỏng 

- có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của bạn 

Một sự việc thú vị - chơi một số trò chơi có thể khiến bạn căng thẳng hơn, do đó, điều quan trọng là phải theo dõi mức độ căng 
thẳng và nghỉ ngơi thường xuyên. 

Ở nhà bạn có thể nói về: 
- Điều gì khiến bạn căng thẳng? 
- Điều gì giúp bạn bình tĩnh lại? 
(những điều này có thể khác nhau đối với mỗi người trong gia đình) 

Tin Phụ Huynh: Giúp trẻ cảm thấy tốt bằng cách làm tốt 

Bài viết tháng này từ trang web Ý tưởng Nuôi Dạy Con Cái có tiêu đề ‘Giúp trẻ em cảm thấy tốt bằng cách làm tốt. 

Nó khám phá làm thế nào khi cha mẹ và người giám hộ khuyến khích con cái của họ tử tế, họ cũng đang giúp con cái họ đạt được 
hạnh phúc thực sự! Nó không phải là tin tức đột phá để biết rằng làm điều tốt và biết ơn, là cách tốt nhất để duy trì  cảm giác ‘cảm 
thấy tốt’, nhưng đó là điều tốt để nhắc nhở bản thân chúng ta về những gì thực sự quan trọng. Điều này kết nối với việc gây quỹ 
Công Bằng Xã hội sắp tới của chúng tôi, nơi học sinh sẽ quyên góp tiền để mua các bộ lọc nước cho những người kém may mắn trong 
thế giới của chúng ta. Cách nào khác quý vị có thể giúp con quý vị thực hành lòng tốt trong cuộc sống hàng ngày của các em? Xin vui 
lòng xem tờ rơi đính kèm. 

Nhận thức về An toàn trên mạng: Cách Xây Dựng Trí Thông Minh Kỹ Thuật số 

Phần 3: 

Khuyến khích hành vi an toàn và có trách nhiệm 

 Làm việc để đạt được sự cân bằng lành mạnh trong các hoạt động ngoại tuyến và ngoại tuyến của con quý vị và đặt ranh giới 
cho việc sử dụng thiết bị kỹ thuật số trong nhà của quý vị. 

 Nhắc nhở con quý vị về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân có thể được sử dụng để xác định hoặc định vị các 
em.  

 Giải thích lý do tại sao các em nên nghi ngờ các tin nhắn và email không được yêu cầu và tránh nhấp vào quảng cáo bật lên 
trên các trang web. Một số bật lên có vẻ an toàn có thể dẫn đến các trang web không phù hợp hoặc yêu cầu thông tin cá nhân 
hoặc tài chính. 

  Giúp các em định hình cài đặt sự riêng tư  vững chắc nhất trên tất cả các ứng dụng và trang web các em sử dụng. Tốt nhất là 
chỉ trong vòng bạn bè của các em có thể xem thông tin của các em. Và yêu cầu các em kiểm tra cài đặt của các em thường 
xuyên vì các bản cập nhật đôi khi có thể đổi chúng trở lại khiếm diện 

 Đảm bảo con quý vị sử dụng mật khẩu vững chắc trên thiết bị và tài khoản và giải thích tầm quan trọng của việc không chia sẻ 
mật khẩu, ngay cả với bạn bè. 

Lấy từ eSafety Commissioner lãnh đạo An toàn an toàn trực tuyến Úc. 
 

Đội Ngũ Phụ Huynh Hợp Tác  
Một lời nhắc nhở về các ngày cho năm 2019: 16 tháng Tám, 25 tháng Mười và 22 tháng Mười Một 

Chúng tôi mời nhiều người tham dự và mong được chào đón tất cả quý vị. 

Nhóm muốn cảm ơn tất cả các gia đình của chúng ta vì sự đóng góp và hỗ trợ của họ trong suốt Chương trình Woolworths Earn & 
Learn. Chúng tôi đã có thể mua một số trò chơi trong nhà và thiết bị chơi cho hố cát và khu vực chơi thụ động. 

Đêm Khiêu Vũ là thứ Sáu ngày 2 tháng Tám lúc 6pm tại Trung tâm Cộng đồng, Cooke Avenue Sunshine $10.00 cho mỗi gia đình. 
ĐỪNG QUÊN GIÀY KHIÊU VŨ CỦA BẠN.                                                                                                                                                                                      

Cuộc họp tiếp theo của chúng tôi sẽ được tổ chức ngày 16 Tháng Tám lúc 2.00pm. Heidi Chapman-Foehn sẽ nói chuyên với chúng ta 
về các tính năng và công dụng của nền tảng ứng dụng “SeaSaw “ mới 

Tin Phu Huynh  
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