
Volume 36,  Issue 1, 2019 

Thông Báo của Hiệu Trưởng – Mrs Joanne Webster 

2 Willey Street 

North Sunshine, 3020 

Tel: 9311 8872   

Email: 

principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

Web: www.stbsunshinenth.catholic.edu.au 
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Bản Tin Tháng BA 2020 

CÁC NGÀY QUAN TRỌNG                       
2—6 tháng Ba 

Gặp gỡ & Thăm Hỏi  

Thứ Năm 5 tháng Ba 
Lớp 1 & 2 Tham Quan Giữ Gìn Sức khỏe & 

Hội Thảo Trợ Giúp Học Tập 
9am hoặc 2.45pm 

Thứ Sáu 6 tháng Ba 
Mẫu Giáo Tham Quan Chợ Melbourne 

 

Thứ Hai 9 tháng Ba 

NGHỈ LỄ NGÀY LAO ĐỘNG  

Thứ Tư 11 tháng Ba 
Gây quỹ Cháy Rừng –Zooper Dooper -Quyên 

Góp tiền vàng &  
Lớp 3 & 4 Tham Quan Khoa Học 

Thứ Sáu 13 tháng Ba 
 7.30pm Đêm Gia Đình Xem Phim  

 

Thứ Hai 16 tháng Ba                                              
Mẫu Giáo, 1 & 2 Nha khoa Semper Viếng 

Thăm                                                                          
Lớp 3 & 4 Tham Quan khoa học                             

Lớp 5 & 6 Suzie Lavoie 
 

Thứ Ba 17 tháng Ba                                              
4pm Triển lãm Môi trường Học tập 
Thánh lễ Tuần Giáo Dục Công giáo 

 

Thứ Năm 19 tháng Ba 
Mẫu Giáo, Lớp 5 & 6  
Cảnh sát Viếng Thăm                                                                           

 
 

Thứ Sáu 20 tháng Ba 
Lớp 3 & 4 Kết Thúc Bơi Lội 

Ngày Quốc Gia Chống Bắt Nạt & Bạo Lực 
2.00pm Họp Phụ Huynh Hợp Tác 

Thứ Tư 25 -27 tháng Ba 
Lớp  5 & 6 Trại  Adanac 

 

Thứ Sáu 27th KẾT THÚC HỌC KỲ 
Trường Kết Thúc 1.00PM 

Khi chúng ta bước vào tháng Ba và mùa Chay, chúng ta kỷ niệm và cảm ơn về sự khởi đầu 
tuyệt vời mà chúng ta đã có cho năm học 2020. Các em Mẫu Giáo hiện giờ đang ở đây mỗi 
ngày; tìm hiểu và khám phá nhiều khía cạnh của đời sống học đường… giờ học tập, giờ chơi, 
giờ ăn, giờ nghe và nói, và quan trọng nhất là dành thời gian học hỏi để kết bạn mới. Chúng 
tôi cảm ơn các gia đình, giáo viên và toàn thể cộng đồng nhà trường đã làm các em cảm thấy 
được chào đón. 

Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của Mùa Chay với Thứ Tư Lễ Tro. Thứ Tư Lễ Tro biểu thị sự 
khởi đầu 40 ngày của Chúa Jesus ở nơi hoang dã. ’Hoang dã’ ở Jerusalem là sa mạc - một vùng 
đất cằn cỗi, trống trải, ít nước hoặc không có nước. Tại đây, Chúa Giêsu bị tiếp xúc với các yếu 
tố - sức nóng ngột ngạt vào ban ngày, lạnh lẽo trong đêm, gió, bụi và giông bão. Quý vị cũng 
có thể hỏi ý nghĩa của việc này đối với chúng ta hôm nay là gì? 

Năm ngoái, là một phần trong chuyến hành hương đến Thánh Địa, chúng tôi đã dành thời 
gian ở nơi ‘hoang dã’. Điều gây ấn tượng với tôi trong thời gian này là hai điều; cảm giác tuyệt 
vời và kinh ngạc trước vẻ tráng lệ sáng tạo của Thiên Chúa xen lẫn với cảm giác khắc nghiệt 
bên trong sự sáng tạo tuyệt vời này. Nó hỗ trợ tôi vẽ một sự tương tự về cuộc đời của Chúa 
Giêsu, Thiên Chúa làm người, cho cuộc sống của chính chúng ta. Chúa Giêsu được tiếp xúc với 
vẻ đẹp và sự khắc nghiệt của ’hoang dã’, không giống với hành trình của chúng ta trong cuộc 
sống. Đôi khi chúng ta bị ấn tượng bởi vẻ đẹp tuyệt vời của cuộc sống, và tất cả những gì nó 
mang lại cho chúng ta và có những lúc buồn bã, đau buồn, mất mát …
sự thật phũ phàng của cuộc sống. 

Ý nghĩa của thời gian Chúa Jesus cho chúng ta trong hoang dã, thể 
hiện sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúa Giêsu 
đã cầu nguyện với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đi cùng Chúa Giêsu và 
đôi khi mang ngài trong lòng bàn tay của mình. Tình yêu vĩ đại của 
Thiên Chúa đối với chúng ta được tưởng tượng lại trong câu chuyện 
này. Thiên Chúa đi cùng chúng ta và đôi khi mang chúng ta trong lòng bàn tay của ngài trong 
những nỗi vui và thời gian nghịch cảnh của chúng ta. Chúa Thánh Thần hiện diện với Chúa 
Giêsu vào thời điểm này qua các món quà dũng cảm và lòng đạo đức là những ví dụ mà trong 
thời gian mùa chay, thời gian cầu nguyện, bố thí và ăn chay, chúng ta cũng có thể dành thời 
gian với Chúa trong lời cầu nguyện, hỗ trợ chúng ta nghe tiếng Ngài, thực hiện ý muốn của 
ngài và để sống các phúc âm. 

Lãnh Đạo Học Sinh là một thành phần quan trọng của đời sống học đường tại trường St Bernadette. Nó mang đến cho các học 
sinh cơ hội đại diện cho các bạn học của các em cho các em một tiếng nói mạnh mẽ trong cuộc sống cộng đồng trường học. 
Chúng tôi có nhiều hình thức lãnh đạo ở đây: Đội Trưởng Trường, Đội Phó Trường, Đội Trưởng Nhà và Đội Phó Nhà, Hội Đồng 
Đại Diện Học Sinh và Nhóm Công Bằng Xã Hội. Trong vài tuần qua, các học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 6, đã tham gia vào một cuộc 
điều tra nhỏ về “Nhà lãnh đạo giỏi là gì?” 

Hôm nay tại buổi Tập Họp Toàn Trường, các học sinh sau đây sẽ được trao huy hiệu lãnh đạo của các em và vì vậy, với niềm vui 
lớn tôi công bố Nhóm Lãnh Đạo Học Sinh năm 2020: 

Đội Trưởng Trường:      Tracey Luu          Andrew Bik  Đội Phó Trường:      Tram Do             Simon Lung Baw 

Đội Trưởng Nhà Mamo:  Ayden Le  Đội Phó Nhà Mamo:   Jovan Tran 
 Đội Trưởng Nhà Mckay  Terrence Han  Đội Phó Nhà McKay:  Daryl Van 
Đội Trưởng Nhà Mahoney  : Max Hart  Đội Phó Nhà Mahoney:  Danny Tran 
 Đội Trưởng Nhà MacKillop:  Georgia Pastras  Đội Phó Nhà MacKillop:  Kira Thai 

SRC 
Jolie Filikotzias 6H      Ryan Bui 6R        Amelia Pham 5K         Jayden Grevnik 5C  Tha Tha Hlawn Ceu 4P 
Zianni Kuljis 4S        Christopher Tran 3S Andy Hau 3E         Martin Dvorak 2C                  Sienna Duong 2P 
Ema Fratic 1H        Nashe Cedric Chirenje 1T 

Nhóm Công bằng Xã hội đã được thành lập từ năm 2013. Nhóm này dẫn dắt cộng đồng trường học của chúng ta để cùng nhau 
hợp tác làm nổi bật tầm quan trọng của Nguyên tắc Công Bằng Xã hội trong trường và trong bối cảnh toàn cầu. Các nguyên tắc 
của Công Bằng Xã Hội là: Nhân phẩm của Con người, Lợi ích Chung, Phụ Trợ và Tham gia, Đoàn kết, Lựa chọn ưu tiên cho Người 
Nghèo và Quản lý Sáng tạo. Học sinh trong Nhóm Công bằng Xã hội lãnh đạo, sáng tạo, tham gia và khuyến khích cộng đồng 
nhà trường tham gia vào các hành động giúp thể hiện các nguyên tắc này. Những việc này có thể bao gồm tham gia Hội nghị 
Công lý Xã hội Bahay Tuluyan hoặc tổ chức gây quỹ cho Hội St Vincent de Paul hoặc các Hội Truyền Giáo. Các thành viên của 
Nhóm Công bằng Xã hội dự kiến sẽ là tấm gương tốt cho các bạn học của họ và cộng đồng trường học của chúng tôi, khi các 
em làm việc hướng đến giúp xây dựng một tương lai quảng bá công lý cho tất cả mọi người. 
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Các nhà lãnh đạo công bằng xã hội cho năm 2020 là :  
Zia Tombleson 5K  Minh-Anh Tu 5K  Amie Luu 5K  Vivaan Prasanna 5K Erin Vuong 5K 
Jamira Duong 6R  Khoi Nguyen 6H  Joanna Tran 6H  Andy Le 6H  Anjali Suresh 6R 
Daniella Daniel 6H Jarrett Tieu 6H  Leah Campbell 6H Thy Ha 6R  Teresa Huynh 6R 
Anthony Nguyen 6R Lachlan Tran 6R  Loc Nguyen 6H 

Chúng tôi chúc mừng tất cả và cảm ơn các em cho sự bày tỏ sự quan tâm của các em, cũng như vai trò quan trọng mà các 
em sẽ làm khi lãnh đạo nhà trường để xác định và tham gia vào các hành động công lý cho cộng đồng của chúng ta và hơn 
thế nữa. 

Khi chúng ta bước vào thời kỳ Mùa Chay theo Lịch Phụng Vụ, các Kitô hữu trên khắp thế giới bắt đầu kỷ niệm khoảng thời 
gian rất đặc biệt này. Vào Thứ Tư Lễ Tro, nhiều người Công giáo lãnh nhận tro, được vạch trên trán để nhắc nhở họ rằng họ 
là môn đệ của Chúa Giêsu và mùa Chay sáu tuần này là thời gian để đặc biệt chú ý đến cầu nguyện, ăn chay và làm việc tốt. 

Và vì vậy chúng ta cầu nguyện… 

Thiên Chúa nhân từ và yêu thương, 

Khi chúng tôi bắt đầu mùa Chay 

Xin cho chúng tôi cố gắng được là bàn tay và chân của Chúa Kitô trên thế giới. 

Xin cho chúng tôi có thể nhìn thấy với đôi mắt của người những kẻ bị từ chối và bị bỏ rơi, 

và hành động với tình yêu và chấp nhận. 

Xin cho chúng tôi có thể nghe với đôi tai của người những tiếng khóc của những người 
đang đau đớn và buồn phiền, 

và lắng nghe với lòng trắc ẩn và hiểu biết. 

Xin cho chúng tôi có thể yêu với trái tim của người những người khác biệt và thách thức 

và cho họ thấy khuôn mặt của Chúa Kitô. 

Amen. 

Thông Báo của Hiệu Trưởng tiếp 

Chúng tôi chào đón cô Amanda Nguyễn đến trường với tư cách là Trợ lý Học Tập trong Chương trình Bếp Vườn của chúng tôi 

Tin Nhân Viên                                                                                                                

Ghi Danh Lớp Mẫu Giáo 2021 

Ghi Danh Lớp Mẫu Giáo 2021 hiện đang mở. Đơn ghi danh có sẵn ở Văn phòng Nhà trường. Tất cả anh chị em cũng phải hoàn 
thành một đơn ghi danh. Một khoản phí đăng ký $ 50 không hoàn lại phải trả cho mỗi đơn đăng ký của gia đình mới. Phụ 
huynh cũng được yêu cầu cung cấp các bản sao của:  

Giấy Chứng Nhận Rửa Tội, Giấy Khai Sinh và Giấy Chứng Nhận Tình Trạng Tiêm Chủng cho Ghi Danh Trường Tiểu Học. Các cuộc 
phỏng vấn và tham quan trường học sẽ được tiến hành với trẻ em và phụ huynh, từ cuối tháng Tư đến đầu tháng Sáu. Nếu 
quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gọi cho văn phòng trường của chúng tôi số 93118872. 

 Gặp gỡ và Thăm Hỏi  

Tuần này chúng ta có cuộc “Gặp Gỡ và Thăm Hỏi”. Đây là thời gian để phụ huynh hoặc người chăm sóc gặp gỡ và thăm hỏi 
giáo viên của con họ. Đó là một cơ hội cho các gia đình chia sẻ kiến thức họ có về con mình với nhà trường. Cuộc trò chuyện 
này hỗ trợ giáo viên và nhà trường hiểu rõ hơn về con quý vị, do đó cho phép nhà trường xác định tốt hơn việc học hoặc cá 
nhân hóa việc học tập cho con quý vị. 

 Thánh Lễ Toàn Trường và thánh Lễ Lớp 

Trong Lịch học và Bản tin cấp Lớp, tất cả các gia đình sẽ được biết về ngày các Thánh Lễ Toàn Trường và Thánh Lễ Lớp. Tất cả 
các gia đình được mời tham dự những thánh lễ này với các học sinh. 

Ngày đóng cửa trường năm 2020 

Những ngày sau đây sẽ là ngày đóng cửa trường. Những ngày này cho phép nhân viên tham gia học tập chuyên nghiệp để xây 
dựng và nâng cao năng lực của họ để hướng học tập của họ tác động đến việc học của học sinh. Vui lòng đánh dấu những điều 
này trong nhật ký của quý vị: 

• Thứ Hai ngày 27 tháng Tư: Hội nghị Hợp tác Trường học Gia đình: Anne Henderson 

• Thứ Năm ngày 25 tháng Sáu: Cuộc Trò chuyện Học tập 

• Thứ Năm ngày 13 và 14 tháng Tám: Hội nghị Nhà Trường - Fountas và Purnell và Trọng tâm Giáo Lý: 

• Thứ Hai ngày 2 tháng Mười Một: Ngày Viết Báo cáo 

• Thứ Hai ngày 14 tháng Mười Hai: Ngày Lập Kế Hoạch 2021 được tạo điều kiện bởi Kath Murdoch 

Tin Nhà Trường  
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Tin Học Sinh  

Tin Công Bằng Xã Hội - Gây quỹ Cháy Rừng 

Chúng tôi sẽ có một buổi gây quỹ cho Kêu Cầu Cháy Rừng vào ngày 11 tháng Ba. Như đã đề cập trong 
thư đã gởi về nhà, là một trường Công giáo, đây là một phần trong nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng 
nâng cao phẩm giá của tất cả mọi người và những người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy rừng cũng không 
ngoại lệ. Cuộc gây quỹ sẽ là Zooper Doopers để quyên góp tiền vàng. Số tiền quyên góp được sẽ 
được gởi đến cho Kêu Cầu Cháy Rừng của St Vincent de Paul. Chúng tôi cảm ơn quý vị trước về sự 
hào phóng của quý vị.  

Tin Tức Công Nghệ Thông Tin 

Vào ngày 12 tháng Hai, Lớp 4 và 5 đã có đêm thông tin Triển khai iPad. Chúng tôi may mắn có được Phill Cristofaro, một 
Chuyên gia kỹ thuật số của Apple đến và nói chuyện với học sinh và phụ huynh về cách chúng tôi sử dụng iPad tại trường St 
Bernadette. Phill là một vị khách thường xuyên ở trường chúng tôi làm việc với các giáo viên và học sinh để hỗ trợ họ sử dụng 
iPad như một công cụ nâng cao sự sáng tạo, tiếng nói và học tập của học sinh. 

Phill trở lại trường của chúng tôi vào ngày 20 tháng Hai và trình bày một buổi học An Toàn Mạng với các học sinh từ các lớp 3 - 
6. Đó là một kinh nghiệm quý giá, khi các em tìm hiểu về những điều thiết yếu của việc an toàn và có trách nhiệm khi sử dụng 
bất kỳ hình thức công nghệ kỹ thuật số nào. Đó là tất cả về an toàn, quyền riêng tư và giao tiếp trực tuyến. Các học sinh nhận 
thấy đây là một buổi học thực tiễn và hữu ích và ra đi với một số chiến lược hiệu quả về ý nghĩa của việc an toàn và có trách 
nhiệm trực tuyến 

Lễ Hội Bơi Lội Quận 

Vào thứ Sáu, ngày 14 tháng Hai, tám học sinh của chúng tôi từ Lớp 5 và 6 đã đại diện cho trường của chúng tôi tại Lễ hội Bơi lội 
Quận Footscray. Điều này đã được tổ chức tại Maribyrnong Aquatic Center. Đội bơi của chúng tôi bao gồm Terrence Han, 
Tracey Lưu, Cole Mercieca, Georgia Pastras, Natalie Stumpo, Kira Thai, Jarrett Tieu và Anthony Xuereb. Các học sinh đã thi đấu 
với các đại diện từ Trường tiểu học Corpus Christi, Trường tiểu học Footscray, Trường tiểu học Footscray North, Trường tiểu 
học Footscray West và Trường tiểu học St John. Georgia và Jarrett có đủ điều kiện để thi đấu tại Giải Vô Địch Khu Vực 
Maribyrnong. Điều này sẽ được tổ chức tại Trung tâm St. Alban’s Leisure Centre vào Thứ ba, 17 tháng Ba. Georgia sẽ thi đấu 
Bơi Ngửa 50M, đã từng thắng trong cuộc đấu của em, trong khi Jarrett sẽ thi đấu trong Bơi Tự Do 50M và Bơi Ếch 50M đã từng 
về nhì trong cả hai cuộc đấu. 

Có rất nhiều thành công khác trong ngày, bao gồm, hạng nhì và hạng ba cho Cole trong  Bơi Ếch 25M và  Bơi Bướm 50M, hạng 
nhì cho Jarrett trong Bơi Bướm 50M  và hạng ba cho các em trai Bơi Tiếp sức Tự do 4X50M của chúng tôi. 

Lễ Hội Bơi Lội là một thành công lớn và chúng tôi thực sự tự hào về tất cả các đội bơi của chúng tôi và thành tích cá nhân và đội 
của họ. Cảm ơn tất cả các gia đình của chúng ta đã hỗ trợ liên tục. Thật tuyệt vời khi có thể chào đón một số gia đình của chúng 
ta có thể đến và cổ vũ cho đội trong ngày. 

Tin Đọc Viết - Đọc sách tại nhà với con của quý vị 

Nghiên cứu cho thấy cha mẹ có thể tạo ra sự khác biệt trong hành trình đọc sách của con họ. Thường xuyên đọc sách với nhau 
ở nhà đặt một nền tảng cho việc đọc của trẻ thành công và có nhiều lợi ích đã được chứng minh cho con trẻ, như: 
● Cải thiện khả năng đọc và lòng tự trọng của họ. 
● Dành nhiều thời gian hơn để đọc. 
● Xây dựng mối quan hệ với cha mẹ và gia đình của họ thông qua những câu chuyện được chia sẻ. 

Học sinh tại trường St. Bernadette được dự kiến phải đọc ở nhà mỗi ngày đi học và ghi lại việc đọc này. Cha mẹ có thể hỗ trợ 
con của mình khi đọc ở nhà bằng nhiều cách khác nhau. 

Lời khuyên cho việc Đọc sách tại Nhà 

● Thiết lập thói quen và thường xuyên đọc to với con quý vị. Nếu tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của quý vị, hãy đọc bằng ngôn 
ngữ ở nhà của quý vị. Việc mà quý vị đọc với con mình là điều quan trọng. 

● Cho phép người đọc cầm cuốn sách 

● Tìm một chỗ thoải mái ở nhà, ở nơi việc đọc sẽ trở nên thú vị. 

● Sau khi đọc, khuyến khích thảo luận về những gì quý vị đã đọc cùng với nhau với các câu hỏi như: Con nghĩ điều gì sẽ xảy ra 
tiếp theo? Tại sao con nghĩ rằng nhân vật đó cư xử như vậy? Phần yêu thích của con là gì? 

 
 
 



Chiến lược cha mẹ nên biết 

Bắt chước đọc 
Phụ huynh đọc một câu hoặc đoạn văn và trẻ lặp lại nó. Điều này cho phép cha mẹ làm mẫu việc đọc tốt và đứa trẻ ‘bắt 
chước’ họ. 

Chia Sẻ Đọc  
Trong quá trình chia sẻ đọc, phụ huynh và trẻ thay phiên nhau đọc các phần của cuốn sách. Điều này cho phép đứa trẻ cảm 
thấy tự tin hơn trong việc đọc vì chúng có cha mẹ để hỗ trợ chúng như một đối tác. 

Đọc cặp 
Đọc theo cặp chỉ đơn giản là đọc cùng nhau ở cùng một tốc độ và ở cùng một chỗ là một hỗ trợ hiệu quả cho những người đọc 
bỏ qua dấu câu, đọc một cách đơn điệu và / hoặc cực kỳ nhanh hoặc chậm. Đứa trẻ cầm cuốn sách, lật các trang và tận hưởng 
thời gian bên nhau. 

Tin tức Toán học 

Các học sinh đang học các đơn vị về ‘giá trị vị trí’. Giá trị theo vị trí là một khái niệm phát triển theo thời gian và nó liên quan 
đến việc học sinh có thể đọc và hiểu giá trị của các số (tức là biết rằng '5' trong số 65 768 có giá trị 5 000), hiểu được hệ thống 
số ‘cơ sở 10' của chúng tôi  (hệ thống số của chúng tôi dựa trên việc nhóm số lượng theo hàng chục và mối quan hệ giữa các 
cột) và 'kích thước tương đối' của các số (tức là một con số lớn như thế nào so với các số khác). Kiến thức giỏi về giá trị vị trí 
làm nền cho môn Toán ‘Số’ và do đó là một khái niệm quan trọng để phát triển nơi trẻ em. Quý vị có thể giúp hỗ trợ sự phát 
triển khái niệm này tại nhà bằng cách thực hiện các hoạt động như những hoạt động được liệt kê dưới đây: 

Xóa bỏ 

• Chơi theo cặp sử dụng một máy tính cho cả hai (hoặc cá nhân) 

• Một người chỉ định một chữ số 3 (hoặc 4 hoặc 5), ví dụ: 345. Mục đích là để xóa bỏ một chữ số tại một thời điểm và thay thế 
nó bằng một một số không bằng cách sử dụng phép trừ. Chơi tiếp tục cho đến khi chỉ còn con số không. 

• Ví dụ: người chơi có thể xóa bỏ số 4 bằng cách trừ 40. 

• Trò chơi này giúp học sinh biết giá trị của các con số ở mỗi vị trí. 

• Quý vị có thể thêm một thử thách cho trò chơi này bằng cách cũng cho phép cộng vào để xóa bỏ số, ví dụ: với 456, để xóa 
bỏ 5, quý vị có thể cộng 50 hoặc trừ 50. 

Quý có thể xem video trình diễn cách chơi (được đưa ra bởi Tiến sĩ Paul Swan) tại đây: https://www.youtube.com/watch?
v=w6qRHFgc1lc. Trong video này, cũng có một biến thể của trò chơi có tên ‘Wipeout Multiplicative Thinking’ có thể có lợi cho 
những học sinh lớn tuổi hơn, hoặc được sử dụng như một thử thách. 

Học Kỳ 1 Tham Quan 

Học Kỳ này nhiều kinh nghiệm học tập thú vị đã được lên kế hoạch... 

Mẫu Giáo: Làm thế nào chúng ta có thể giữ an toàn và khỏe mạnh ở trường? 

Chúng tôi đang học cách để khỏe mạnh và chúng tôi chào đón Chợ Melbourne. Họ sẽ đến St 
Bernadette từ Thứ Sáu ngày 6 tháng Ba để chia sẻ nhiều loại trái cây và rau quả với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần một số phụ 
huynh để giúp cắt thực phẩm trước buổi tham quan này. Chúng tôi cũng đang học cách để giữ cho răng và nướu khỏe mạnh 
với Semper Dental vào thứ Hai ngày 16 tháng Ba. Cô Browne cũng sẽ đến thăm chúng tôi và dạy chúng tôi cách rửa tay đúng 
cách. Chúng tôi đang học cách an toàn bằng cách đến thăm Fred người giám sát qua đường và ông ta sẽ giúp dạy chúng tôi 
cách băng qua đường an toàn. Cảnh sát Trung Lưu cũng sẽ đến thăm và nói với chúng tôi rằng cảnh sát có thể giúp chúng tôi 
an toàn. 

Lớp 1 & 2: Làm thế nào tôi có thể hạnh phúc và khỏe mạnh? 

Một ‘Ngày Gìn Giữ Sức Khỏe’ thú vị đã được lên kế hoạch cho thứ Năm ngày 5 tháng Ba. Chúng tôi sẽ tham gia vào các hoạt 
động chăm sóc sức khỏe để giữ cho tâm trí và cơ thể của các em khỏe mạnh. Một trong những buổi học là một buổi tập yoga 
của Namaste Yoga. Là những nhà nghiên cứu, chúng ta sẽ cần phản ánh và khám phá tác động của những hoạt động này đối 
với sức khỏe của các em. 

Lớp 3 & 4: Chuyện gì xảy ra khi …’ 

Cấp Lớp 3/4 của đang tìm hiểu câu hỏi kích động ‘Chuyện gì xảy ra khi …’.  Đây là một câu hỏi tò mò khiến chúng ta tự hỏi và 
suy nghĩ một cách sáng tạo. Vào thứ Tư ngày 11 tháng Ba, một buổi thảo luận khoa học được lên kế hoạch khám phá các khái 
niệm về nguyên nhân và kết quả. Chúng tôi sẽ trả lời Call to Action về các chất rắn, chất lỏng và chất khí và sẽ sử dụng iPad và 
các kỹ năng ghi chú của chúng tôi để ghi lại quá trình học tập của chúng tôi 

Lớp 5 & 6: Trở thành một công dân tốt nghĩa là gì? 

Câu hỏi điều tra này khám phá các khái niệm về bản sắc, đa dạng và quyền công dân. Chúng tôi đã bận rộn chuẩn bị các bài 
phát biểu lãnh đạo trường St Bernadette của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã được học về quyền và trách nhiệm và chúng tôi sẽ 
tìm hiểu một số trường hợp nghiên cứu các ví dụ về quyền công dân tích cực. Chúng tôi sẽ chào đón nhà khoa học Susie 
Lavoie trở lại vào thứ Hai ngày 16 tháng Ba để chia sẻ chuyến tham quan học tập tháng Mười Hai năm 2019 của cô với tư cách 
là một nhà khoa học nữ và vai trò lãnh đạo của cô trong chuyến du lịch tới Nam Cực. Tình nguyện viên quân đội và cảnh sát 
Trương Lưu, sẽ đến thăm và chia sẻ ông là một công dân tích cực đóng góp cho cộng đồng như thế nào. 

Tin Học Sinh tiếp 
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Tin Phụ Huynh 

Vài năm trước, trường St Bernadette, đã trở thành một thành viên của Ý Tưởng Nuôi Dạy Con Cái, một nguồn tài nguyên trực 
tuyến được phát triển bởi một trong những nhà giáo dục nuôi dạy con hàng đầu của Úc, Michael Grose. Michael là tác giả của 
nhiều cuốn sách nuôi dạy con và thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trên khắp nước Úc. Ông đã góp 
mặt trong các chương trình như The Project, The Today Show và đài phát thanh ABC. Với tư cách thành viên, chúng tôi sẽ có 
quyền truy cập vào một loạt các bài báo được viết cho cha mẹ về các chủ đề quan trọng như khả năng phục hồi, phúc lợi, an 
toàn mạng và phát triển trẻ em tốt nhất có thể. Trong suốt gần hai mươi năm, Ý Tưởng Nuôi Dạy Con Cái đã trở thành một 
trong những nguồn giáo dục và hỗ trợ nuôi dạy con đáng tin cậy nhất ở Úc. 

Năm nay, quý vị sẽ thấy một bài viết hàng tháng được ghim vào trang FlexiBuzz của con quý vị. Nếu quý vị quan tâm đến việc 
mở rộng các kỹ năng và sự tự tin của mình trong việc nuôi dạy con cái  hoặc nghe từ các chuyên gia phát triển trẻ em, bạn có 
thể đọc những hiểu biết mới nhất bằng cách tìm hiểu từng bài viết trên FlexiBuzz! Chúng tôi mong muốn được học cùng với 
quý vị để hỗ trợ tốt nhất cho trẻ em và học sinh của chúng tôi trong mọi khía cạnh của cuộc sống. 

Phụ huynh hợp tác (PiP): 
Nhóm Phụ Huynh Hợp Tác đã có cuộc họp đầu tiên vào tuần trước và chúng tôi rất vui mừng về năm tới. Thật tuyệt khi nghe 
các học sinh đã ổn định tốt như thế nào và năm học mới đã bắt đầu rất tốt. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã gây quỹ 
trong trường và ngoài cộng đồng, và chúng tôi rất vui vì số tiền này sẽ được sử dụng để mua Tượng Thánh Bernadette xinh 
đẹp. Tượng Thánh sẽ được đặt trong một khu vườn xinh đẹp ngay trước lối vào văn phòng. Tượng Thánh hiện đang được thực 
hiện và chúng tôi mong đợi tượng Thánh sẽ đến vào cuối năm nay. Trong khi đó, chúng tôi đang lên kế hoạch cho những đêm 
gia đình - với đêm đầu tiên là đêm Xem Phim trong vài tuần nữa. Cuộc họp tiếp theo của chúng tôi được lên kế hoạch vào 2pm 
ngày 20 tháng Ba. Tất cả các phụ huynh đều được chào đón để tham dự 

Tin Giáo Xứ 

Chặng đường Thánh Giá 

Chặng đường Thánh Giá, đi theo con đường của Chúa Kitô từ pháp quan Pontius Pilate đến ngôi mộ của Chúa Kitô, đã là một sự 
cống hiến phổ biến trong giáo xứ của chúng tôi trong nhiều năm. Hãy đến và tham gia với chúng tôi khi chúng tôi cầu nguyện 
Các Chặng đường Thánh Giá mỗi Thứ Sáu trong Mùa Chay. Điều này diễn ra trong Nhà thờ sau thánh lễ 9.15am và mỗi tuần, 
một Chặng đường Thánh Giá khác được cầu nguyện. Hãy xem xét việc thực hành Cầu nguyện của quý vị cho Mùa Chay năm 
nay, khi quý vị đặt mục tiêu phát triển mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Thiên Chúa, với bản thân và những người khác. Chúng tôi 
hy vọng sẽ gặp quý vị ở đó cho Chặng đường Thánh Giá đầu tiên của Mùa Chay này vào ngày 28 tháng Hai. 

Được Mở Ra 
Một hành trình đến cuộc sống mới Được Mở Ra - một hành trình đến cuộc sống mới là một chương trình 6 tuần giúp mở ra các 
Tin mừng trong suốt các tuần lễ Mùa Chay. Tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc hoặc thời gian trong cuộc sống của 
chúng ta khi chúng ta trải nghiệm sự đóng kín bên trong trái tim, đôi mắt và tâm trí của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúa Jêsus 
đã đến để phóng thích dân tộc Thiên Chúa khỏi bóng tối của họ, khỏi nỗi sợ hãi của họ, khỏi sự thiếu hiểu biết và khỏi sự thù 
hận. Chương trình nhóm này sẽ được tổ chức vào mỗi tối Thứ Năm trong sáu tuần bắt đầu vào ngày 27 tháng Hai. Trọng tâm 
của mỗi buổi sẽ là bài đọc Tin Mừng Chủ Nhật sau. Nhóm sẽ được Amanda Browne tạo điều kiện và sẽ diễn ra tại Nhà thờ Giáo 
xứ vào lúc 7pm. Hãy cùng đến các buổi này vì Lễ Phục Sinh và Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi mở ra cho cuộc sống viên 
mãn trong Thiên Chúa. Được mở ra • Được dẫn dắt bởi Thánh Linh • lắng nghe • đến nước hằng sống • để xem Hành trình đến 
cuộc sống mới • để tin • cho đến chết • đến cuộc sống mới. Chúng tôi mong được gặp quý vị ở đó. 

.  
 

 

 Tin Học Sinh tiếp 

Học Tập Cảm Xúc và Xã Hôi - Mẫu Giáo Chơi 

Như một cách để giúp học sinh Mẫu Giáo của chúng tôi chuyển tiếp tốt vào cuộc sống ở trường, chúng 
tôi tổ chức Mẫu Giáo Chơi dưới mái hiên trong khu vực của sân trường mỗi ngày trong Học kỳ 1 vào giờ 
ra chơi. Mẫu Giáo Chơi được thiết lập và điều hành bởi các học sinh Lớp 5 và 6. Có những trò chơi đặc 
biệt trong khu vực dưới sân, chỉ dành cho học sinh Mẫu Giáo chơi và làm quen với những người khác. 

Kiểm tra Học Sinh Viết Đọc và Số  

Trong vài tuần qua, các học sinh Mẫu Giáo đến Lớp 2 sẽ và đã tham gia kiểm tra Viết Đọc và Số. Cuộc kiểm tra này cung cấp 
cho giáo viên thông tin hiện tại và thích hợp để lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược học tập và giảng dạy để cải thiện 
việc học tập của học sinh tại điểm cần thiết. Lớp 3 đến 6 cũng đã thực hiện kiểm tra để xác định việc học tập và giảng dạy 
cho học sinh. 
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