
Kính gửi các gia đình 

Tháng Mười Hai, là thời gian để ăn mừng sự tiến bộ và thành tựu của tất cả mọi người; các 
học sinh và gia đình của các em, các giáo viên, các trợ lý học tập, nhân viên hành chính, các 
lãnh đạo viên và Fr. John và Fr. Denis và những gì chúng ta đã thực hiện cùng nhau để làm cho 
năm học 2019, một năm thành công. Nhạc kịch của trường Seussical the Musical Jr., trình diễn 
vào tuần tới, chắc chắn chứng minh điều này, trong nhiều khía cạnh của học tập và giảng dạy 
mà các học sinh đã trải nghiệm trong suốt cả năm, dẫn đến điều này. Nó được tạo nên để cho 
các học sinh của Trường St Bernadette cơ hội thể hiện sự học hỏi và tài năng của các em trong 
Nghệ thuật; âm nhạc, kịch nghệ, biểu diễn và khiêu vũ. Các buổi biểu diễn trong hai ngày là 
đỉnh cao của nhiều giờ làm việc và đóng góp của rất nhiều người. Các học sinh, nhân viên và 
gia đình đã hợp tác làm việc cùng nhau để đảm bảo những buổi biểu diễn này là một lễ kỷ 
niệm của cộng đồng và học tập và vì điều này chúng tôi rất biết ơn. Một thành công khác là 
trường học và các kiến trúc sư đã được trao Giải thưởng Môi trường Học tập cho Victoria và 
Tasmania cho sự Đổi Mới/Hiện Đại hóa dưới 5 triệu đô la. 

https://learningenvironments.awardsplatform.com/gallery/NbknOJGp/pQkaYzzN?
search=e9618d1ef091f037-4  

Chúng tôi mong chờ khai trương tòa nhà mới, để kỷ niệm sự thành công của không gian học 
tập này vào đầu năm tới. 

Chúng tôi đã chịu đựng nhiều thử thách trong năm nay, tuy nhiên, trong tất cả những điều 
này, tinh thần của cộng đồng, sự đoàn kết và cam kết cho các học sinh và lẫn nhau đã hỗ trợ 
chúng tôi. Vì Chủ nhật này đánh dấu sự bắt đầu của Mùa Vọng, một mùa khởi đầu mới, một 
năm phụng vụ mới, nó vẫy gọi chúng ta với những hình ảnh của sự biến đổi và hy vọng. Đó là 
mùa của những điều không thể trở thành có thể. Đó là mùa của ao ước và ánh sáng. Mỗi tuần 
nến được thắp trên vòng hoa Mùa Vọng biểu thị sự mong ước của chúng ta được ánh sáng 
Chúa Kitô, sự bình an, hy vọng, niềm vui và tình yêu này mang đến cho chúng ta, khi thời điểm 
chào đời của Ngài đến gần. 
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Trường Tiểu Học Công Giáo St Bernadette 

Bản Tin Tháng MƯỜI  HAI 2019 

CÁC NGÀY QUAN TRỌNG 

 
Thứ Hai 2 tháng Mười Hai 

Diễn tập toàn trang phục và Biểu diễn 
cho các trường khác 

Thứ Tư 4 tháng Mười Hai 

1.00pm & 7.00pm Kịch Nhà Trường 

DIỄN VIÊN FIRE 

Thứ Năm 5 tháng Mười Hai 

1.00pm & 7.00pm Kịch Nhà Trường 

DIỄN VIÊN WATER 

Thứ Sáu 6 tháng Mười Hai 

Mẫu Giáo Thánh Lễ 9.15am 

Thứ Ba 10 tháng Mười Hai 
Ngày Định Hướng 

Thứ Tư 11 tháng Mười Hai 

Lễ kỷ Niệm Các Mùa 

Thứ Năm 12 tháng Mười Hai 
Ngày Các Trò Chơi 

Thứ Hai 16 tháng Mười Hai 
Lớp 6 Lễ Tốt nghiệp Tham Quan Công 

Viên Brimbank 

7.00pm Thánh Lễ Tốt Nghiệp 

Thứ tư 18 tháng Mười Hai 

Thánh Lễ Cuối Năm 9.15am 

và 
1.00 pm KẾT THÚC NIÊN HỌC 

Niên Học 2020 Bắt đầu 8.45am 

Thứ Năm 30 tháng Một Lớp 1-6  
và  

Thứ Sáu 31Tháng Một Lớp Mẫu Giáo 

Tin Nhà Trường  
Đóng cửa trường học 

Đóng cửa trường học trong Học Kỳ 4 là: Thứ Sáu 13 tháng 12: Ngày Lập Kế hoạch năm 2020. Vui lòng ghi ngày này trong nhật ký 
của quý vị. 

Bắt đầu các ngày học Năm 2020 

Trường sẽ hoạt động trở lại năm 2020 vào Thứ Năm ngày 30 tháng Một cho tất cả học sinh Lớp 1-6 và Thứ Sáu ngày 31 tháng 
Một cho các học sinh Mẫu Giáo. 

Ngày cuối của Niên Học 

Ngày cuối của niên học 2019 cho học sinh, sẽ vào Thứ Tư ngày 18 tháng Mười Hai năm 2019. Học sinh sẽ ra về lúc 1:00pm và 

đây sẽ là một ngày mặc thường phục. 

  Và vì vậy, chúng ta cầu nguyện: 

  Thiên Chúa của tình yêu, 

  Con trai Ngài, Jesus, là món quà lớn nhất của Ngài cho chúng tôi. 

  Người là một dấu hiệu tình yêu của Ngài. 

  Hãy giúp chúng tôi bước đi trong tình yêu đó trong những tuần Mùa Vọng,  

  Khi chúng tôi chờ đợi và chuẩn bị cho sự đến của Người. 

  Chúng tôi cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của chúng tôi . 

  Amen. 

Tin Nhân Viên                                                                                                                                                                        
Chúng tôi cảm ơn tất cả các nhân viên cho sự cam kết và hào phóng về thời gian của họ dành cho các học sinh và gia đình 
trong niên học 2019. Chúng tôi chúc lành cho mỗi người và tất cả mọi người và cầu nguyện Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ 
trong lúc bận rộn của cuối niên học. 

https://learningenvironments.awardsplatform.com/gallery/NbknOJGp/pQkaYzzN?search=e9618d1ef091f037-4
https://learningenvironments.awardsplatform.com/gallery/NbknOJGp/pQkaYzzN?search=e9618d1ef091f037-4
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Pancake Buổi Sáng như một lời “Cảm ơn Quý Vị” cho tất cả những Phụ huynh Trợ giúp 

Tại trường St Bernadette, chúng tôi coi trọng sự hợp tác của chúng tôi với tất cả các gia đình. Chúng tôi đặc biệt 
cảm kích thời gian và nỗ lực mà các gia đình dành để hỗ trợ và giúp đỡ con cái họ ở trường. Năm nay, nhiều phụ 
huynh và thành viên gia đình đã dành thời gian, kỹ năng và kiến thức của họ để hỗ trợ việc học tập của trẻ em 
trong cộng đồng. Cho dù qua việc đổi sách đọc, tham dự một chuyến tham quan, hỗ trợ giáo viên trong không 
gian học tập, phụ giúp với Đêm Phim Gia Đình của chúng tôi hoặc Đêm Khiêu Vũ và tất cả vô số cách khác mà 
chúng tôi thậm chí không thể bắt đầu liệt kê…Chúng tôi không thể làm điều đó nếu không có quý vị! 

Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa ăn sáng pancake vào sáng ngày 28 tháng 11 để biết ơn điều này.  
CÁM ƠN QUÝ VỊ! 

Tin tức công bằng xã hội 
Mensa Christi- Bàn của Chúa Kitô. 

Tảng đá này nằm bên trong Nhà thờ Primacy of Peter nơi Biển hồ Galilee. Nhà thờ này 
được xây dựng để ghi nhớ nơi mà Chúa Giêsu trao quyền lãnh đạo Giáo hội cho Peter. Tảng 
đá được cho là tảng đá nơi các môn đệ đã để cá mà họ bắt được, sau khi họ nhìn thấy Chúa 
Giêsu trên bờ biển sau khi Ngài phục sinh. Vào lúc này, Chúa Giêsu đã bẻ bánh với các môn 
đệ và chia sẻ bữa ăn với họ như chúng ta làm trong Bí tích Thánh Thể. 

Từ Thánh Thể có nghĩa là “Lễ Tạ ơn” và vào thời điểm này của năm, điều quan trọng là chúng ta dừng lại và 
cảm tạ. Chúng ta cảm tạ vì chúng ta là ai, cho những người xung quanh chúng ta và đặc biệt hơn cả là món 
quà lớn nhất mà Thiên Chúa đã ban cho tất cả chúng ta vào thời điểm này - con trai của Ngài Jesus - sinh ra 
trong một chuồng ngựa ở Bethlehem vào ngày Giáng Sinh. Món quà đảm bảo cuộc sống vĩnh cửu cho tất cả 
các tín đồ.  

Mẫu Giáo Chuyển tiếp  

Trong vài tuần qua, chúng tôi đã chào đón vào trường của chúng tôi các em Mẫu Giáo mới năm 2020 và gia đình của các em. 
Thật thú vị khi thấy, nghe và cảm nhận sự nhiệt thành và mong đợi của các bậc cha mẹ dành cho con cái của họ khi các em 
thực hiện bước đi kế tiếp này trong hành trình học tập của các em. Các chuyến thăm Mẫu Giáo Dự Bị và các trò chuyện gia 
đình là thời gian để trẻ em và gia đình bắt đầu làm quen với trường học, với nhau và với nhân viên. Cả hai sự kiện này đều cực 
kỳ tích cực. 

Chúng tôi cũng may mắn có một trong những cha mẹ hiện tại của chúng tôi, Suzie Lavoi (mẹ của Noah) để nói chuyện với các 
gia đình mới của chúng tôi. Suzie đã chia sẻ kinh nghiệm của mình với tư cách là một phụ huynh Prep, nói một cách hùng hồn 
về kinh nghiệm của con cô khi chuyển đến trường; những cố gắng, những kỷ niệm và hy vọng cô dành cho em. Nó được khẳng 
định để nghe sự chuyển đổi và kinh nghiệm tích cực có được cho gia đình này và cho cộng đồng trường học chúng ta. Cha mẹ 
có con ở các lớp khác cũng đóng góp vào các cuộc trò chuyện hỗ trợ các gia đình mới khi họ chuyển từ Mẫu giáo sang Trường 
học. 

Tôi cảm ơn tất cả những người đã tham gia tổ chức và tạo điều kiện cho những sự kiện quan trọng này trong lịch học của 
chúng tôi vì họ làm theo sự cam kết của trường học chúng tôi rất nhiều với các giá trị: hoan nghênh, tôn trọng, trung thành, 

đồng cảm, trung thực, hòa nhập, công bằng và hợp tác, trong cả hai hành động và tương tác của họ. 

 

 

Tin Nhà Trường tiếp 

Lớp 6 Chuyển tiếp qua Trường Trung Học 

Tuần trước, các học sinh Lớp 6 đã có ngày cuối cùng của hai ngày chuyển tiếp của các em với Trường St Peter ở South West Sunshine 
và trường St Paul ở Sunshine West. Đây là một cơ hội để gặp gỡ và làm quen với các học sinh khác có thể học ở trường trung học của 
họ. Chương trình đã dạy cho học sinh các chiến lược mà các em có thể sử dụng để cảm thấy tự tin hơn khi đặt câu hỏi và kết bạn 
mới. Chương trình này đã hỗ trợ các học sinh Lớp 6 chuyển tiếp sang Lớp 7. 

Họp triển khai iPad Lớp 4 & 5 năm 2020 

Cuộc họp triển khai iPad năm 2020 cho các học sinh Lóp 4 và Lớp 5 (hiện tại Lớp 3 và Lớp 4) năm tới sẽ được tổ chức vào thứ Tư, 
ngày 12 tháng Hai năm 2020. Xin hãy ghi ngày quan trọng này vào nhật ký của quý vị vì cuộc họp này là một sự kiện bắt buộc cho 
tất cả học sinh và phụ huynh lớp 4 và Lớp 5. 

Tốt nghiệp Lớp 6 năm 2019 Thứ hai ngày 16 tháng Mười Hai:  

Học sinh và gia đình Lớp 6 vui lòng giữ ngày này trong nhật ký của quý vị cho Tốt Nghiệp năm nay. 

Tin Học Sinh  
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Hoc tập xã hội và cảm xúc: Ngày các Trò Chơi 12 tháng Mười Hai 

Chúng tôi có một ngày rất thú vị sắp tới tại trường St B’s! Hội Đồng Đại Diện Học sinh đã tham gia tổ chức một 
Ngày Trò Chơi cho trường. Ngày này sẽ được tổ chức vào Thứ Năm ngày 12 tháng Mười Hai năm 2019. Các trò 
chơi trong nhà và ngoài trời sẽ được kết hợp. Lớp 3-6 sẽ có các trò chơi từ 9-11 giờ sáng và Lớp Prep-2 sẽ có 
các trò chơi từ 12-2pm. Học sinh được mời mặc thường phục liên quan đến bất kỳ trò chơi và chạy đua. Mục 
đích của ngày này là để vui chơi và xây dựng sự kết nối và ý thức liên quan giữa các học sinh với bạn bè cũng 
như các học sinh và các người giáo dục của họ.      

Tin Học Sinh tiếp 

  
 

Tin Giáo Xứ 
Tặng một món quà giữ lâu trong mùa Giáng Sinh này.  
Món quà của quý vị có thể giúp những người kém may mắn! Mua một Thẻ Quà tặng Giáng sinh MSSP và 

quyên góp tiền để giúp hỗ trợ anh chị em của chúng tôi ở nước ngoài. Chúng bao gồm: Giáo dục các thanh 

thiếu niên là những thành viên của Tổ chức Jose 'De Piro Kabataan ở Philippines hoặc các Chủng Sinh của 

Hội Truyền Giáo St Paul Trong the International House of Formation ở Manila, những người đang nghiên cứu 

triết học và thần học để chuẩn bị cho việc phục vụ truyền giáo tương lai của họ. Sẽ có thêm thông tin  

Tin Phụ Huynh 

Tin tức nuôi dạy con 

Bài viết của tháng này có tiêu đề ‘Làm thế nào quý vị xuất hiện cho các con mình? được viết bởi Tiến sĩ Jodi Richardson. Trong 
bài viết của mình, Richardson nhắc nhở chúng ta rằng việc nuôi dạy con cái đang hoàn thành một cách đáng kinh ngạc và là 
‘công việc’ quan trọng nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ làm. Cô cũng giải thích rằng nó có thể đòi hỏi, bực bội và mệt 
mỏi! Jodi chia sẻ nó có thể dễ dàng như thế nào để các sự kiện trong ngày ảnh hưởng đến thời gian với gia đình, nhưng họ 
không cần phải như thế, cho rằng ‘Mối quan hệ của chúng tôi với các con của mình và các phối ngẫu của chúng tôi đóng một vai 
trò quan trọng trong sự phát triển, hạnh phúc và sức khỏe tâm thần của các con chúng tôi’. Hãy làm những gì chúng ta có thể để 
có mặt cho các em như chúng ta có thể làm tốt nhất. Các em xứng đáng điều đó, và chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta sắp đến gần 
Giáng sinh và một thời điểm bận rộn trong năm mà ai cũng biết, tất cả chúng ta hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, suy ngẫm và 
thiết lập lại để có mặt cho các con của chúng ta! Chúc bạn đọc vui vẻ. 

Ứng dụng gia đình Seesaw 

Seesaw chắc chắn đã gây tiếng vang trong trường học của chúng tôi trong vài tuần qua. Chúng tôi đã có một phản hồi lớn từ các 
phụ huynh với nhiều người đăng ký và tham gia. Cảm ơn quý vị! Học sinh cũng rất hào hứng với các bình luận, lượt thích và bài 
đăng của phụ huynh. Nó đã bắt đầu nhiều cuộc trò chuyện giữa các học sinh và gia đình của họ về việc học tập đang diễn ra khi 
nó xảy ra. Một lời nhắc nhở cho tất cả các gia đình rằng, Seesaw thay thế các mẫu học tập trong hồ sơ bài vở của học sinh từ 
năm 2020. 

Nếu quý vị chưa đăng ký, hãy làm theo các hướng dẫn đơn giản sau: 

 -Tải xuống 'Seesaw Family' từ  App Storehoặc  Google Play Store. Quý vị không có một điện thoại thông minh? Hãy đăng ký trên 
máy tính tại  app.seesaw.me. 

Nhấn 'Create Family Account’và quét mã QR trên tờ rơi được phát ra (vui lòng gặp giáo viên của bạn nếu bạn 
cần một tài khoản mới). Hãy chắc chắn rằng nó có tên con bạn ở phía trên. 

Tạo tài khoản của quý vị để xem nhật ký của con quý vị! Đảm bảo cho phép thông báo nhận cập nhật theo thời 
gian thực về bài đăng mới. 

Có bao nhiêu thành viên trong gia đình có thể kết nối với một học sinh? 

10 thành viên gia đình có thể kết nối với mỗi học sinh. 

Để kết nối, mỗi người phải làm theo các hướng dẫn ở trên trên thiết bị của riêng họ - mỗi người phải thiết lập tài khoản của 
riêng mình. Điều này đảm bảo rằng khi quý vị nhận xét về học tập của con quý vị, họ có thể thấy đó là quý vị đã đăng chứ không 
phải Bà ngoại. 

Nếu quý vị cần hỗ trợ trong việc sử dụng ứng dụng hoặc có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng nói chuyện với giáo viên dạy con 
của quý vị hoặc Heidi Chapman-Foehn hoặc thay vào đó hãy truy cập https://web.seesaw.me/parents .  

Phụ Huynh Trong Hợp Tác 

Thứ sáu tuần trước, là cuộc gặp gỡ cuối cùng của đội chúng tôi trong năm. Chúng tôi đã bàn luận về Kịch của Trường và cách các 
con của chúng ta đang tập diễn các phần của chúng. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện ngắn về các công trình cảnh quan và 
Tượng St Bernadette của chúng ta, về những ngày họp nhóm và các sự kiện đêm gia đình vào năm 2020. Nếu có ai muốn biết 
thêm về những điều đó, vui lòng liên hệ với Rose trong vài phút, trên: rose.packer1 @ gmail 

https://itunes.apple.com/us/app/seesaw-parent-access/id930565469?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.seesaw&hl=en
https://app.seesaw.me/
https://web.seesaw.me/parents
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