Bản tin Trường St Bernadette
Thứ Tư ngày 28 tháng T ư 2021
CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH BERNADETTE
Với ngài Bernadette, CHÚNG TÔI trả lời "Tôi hứa, tôi sẽ làm".
Thánh Bernadette dạy chúng ta HÃY LÀ tin mừng.
Với ngài Bernadette, CHÚNG TÔI vác Thập giá của mình,
Chúng tôi nói ‘Thánh Maria, Đức Mẹ Thiên Chúa, cầu cho
chúng tôi là kẻ tội lỗi'.
Với ngài Bernadette, CHÚNG TÔI nói ‘Vâng’ theo ý muốn của
Thiên Chúa. Giúp chúng tôi chăm sóc cho người khác, người
nghèo và người bệnh.
Với ngài Bernadette, CHÚNG TÔI nhìn người khác như một con
người. Thánh nữ Bernadette, xin dạy chúng tôi yêu thương
và phục vụ
Với ngài Bernadette, CHÚNG TÔI đặt niềm tin vào Mẹ Maria.
Lạy Thánh Bernadette, xin dạy chúng tôi cầu nguyện mỗi
ngày với Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng tôi:
'Kính Mừng Maria đầy ơn phước’.
Kính gửi quý Phụ Huynh và Người Chăm sóc,
Chào mừng trở lại Học kỳ 2. Tôi hy vọng quý vị đã có thể tận hưởng những ngày nghỉ và tìm
thấy chút thời gian để thư giãn như một gia đình. Học kỳ này hứa hẹn sẽ là một học kỳ bận rộn
nếu tuần trước có bất kỳ dấu hiệu nào!! Tuần này, chúng tôi chào đón các phụ huynh, người
chăm sóc và gia đình vào trong trường trong thời gian tập họp và cho ngày lễ của chúng tôi.
Chúng tôi mong đợi sự tham gia và hỗ trợ liên tục của quý vị theo một cách an toàn COVID.
LỄ THÁNH BERNADETTE
Vào thứ Sáu, chúng tôi đã kỷ niệm ngày lễ và cuộc đời của Thánh Bernadette của chúng tôi. Đó
là một ngày tuyệt vời cho tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi bắt đầu với
một phụng vụ nhắc lại cuộc đời, sự phục vụ và đức tin của một Thánh nữ Bernadette còn rất
trẻ. Đức tin và mối liên hệ tuyệt vời của Thánh Bernadette với Mẹ Maria đã cho thấy ở đây
thánh đã dành phần lớn cuộc đời mình để cầu nguyện cho những người bệnh. Vào thời điểm
đại dịch toàn cầu này, chúng ta hướng về Thánh Bernadette và cầu xin ngài ban sức mạnh cho
những người bệnh tật và lòng can đảm cho những người chăm sóc người bệnh. Với các con của
chúng ta, Thánh Bernadette là một tấm gương sáng của niềm hy vọng và sự bền chí.

Sau nghi lễ phụng vụ của chúng tôi, các em được tham gia vào việc khám phá thêm về cuộc đời
của Thánh Bernadette và các em cũng tham gia vào rất nhiều hoạt động bên ngoài nhờ vào thể
thao KABOOM. Một bữa ăn trưa xúc xích và một cái zooper dooper đã hoàn thành một ngày
tuyệt vời của ngày lễ.
NGÀY ANZAC
Vào thứ Hai, chúng tôi dừng lại để tưởng nhớ Ngày ANZAC - một ngày mà chúng ta tưởng nhớ
đến những người lính của Quân đoàn Úc và Tân Tây Lan. Các Quân Đoàn Úc và Tân Tây Lan, đã
đổ bộ và chiến đấu trên bán đảo Gallipoli ở Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm ngày 25 tháng Tư năm
1915. Chúng ta nhớ đến sự dũng cảm và hy sinh của họ. Chúng ta cũng nhớ với lòng biết ơn tất
cả những người đàn ông và phụ nữ đã chiến đấu và hy sinh trong tất cả các cuộc chiến tranh.
Cầu mong sự hy sinh của họ không bao giờ bị lãng quên và xin cho chúng ta có thể tiếp tục trân
trọng sự hòa bình và tự do mà họ đã chiến đấu cho.
DỊ ỨNG THỰC PHẨM
Một lời nhắc nhở cho tất cả các gia đình là chúng tôi có một số trẻ em trong trường bị dị ứng
với thức ăn cụ thể. Với một số trẻ em, tình trạng dị ứng này khá đáng kể và có thể gây ra các
vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. VUI LÒNG KHÔNG CHO/CHIA SẺ THỰC PHẨM HOẶC CHO CON
QUÝ VỊ CHIA SẺ THỰC PHẨM VỚI CÁC TRẺ EM KHÁC. Điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm
trọng cho đứa trẻ, vì vậy chúng tôi yêu cầu sự hợp tác của quý vị.
BÍ TÍCH HÒA GIẢI
Xin chúc mừng các em lớp 3 và lớp 4 đã lãnh phép Bí tích Hòa Giải vào Thứ Ba ngày 27 tháng
Tư. Đó là một buổi lễ đáng yêu, kỷ niệm tình yêu và sự tha thứ quảng đại của Chúa Giê-su. Các
em sẽ được khen ngợi về việc chuẩn bị và tham gia vào bí tích. Một lời cảm ơn chân thành cũng
đến các gia đình đã hỗ trợ các em và các giáo viên của các em và nhân viên, đã chuẩn bị cho
các em.
TẪP HỌP
Các Phụ huynh, người chăm sóc và gia đình được chào đón để tham gia với chúng tôi tại buổi
tập họp vào thứ Tư lúc 2:30pm. Vui lòng đảm bảo quý vị đi vào ngang qua văn phòng phía trước,
đăng nhập và đeo khẩu trang khi ở trong hội trường.
SEESAW
SeeSaw hiện là cách giao tiếp chính với các gia đình tại trường St Bernadette. SeeSaw có thể
được sử dụng để gửi tin nhắn cho giáo viên/gia đình, xem việc học tập của con quý vị, truyền
đạt các sự kiện của toàn trường, xem hình ảnh về những gì đang diễn ra trong trường và đọc
bản tin. Nếu quý vị chưa đăng ký SeeSaw, vui lòng liên hệ với giáo viên của con quý vị qua email
hoặc gửi một ghi chú bằng văn bản bao gồm email của quý vị.

BEYBLADES
Thứ Sáu này là THỨ SÁU BEYBLADE!!! Beyblades chỉ có thể được mang đến trường vào thứ
Sáu tuần này.
BEYBLADES CÓ THỂ ĐƯỢC ĐEM ĐẾN TRƯỜNG VÀO THỨ SÁU 30 THÁNG TƯ
Cảm ơn việc giúp đỡ và hỗ trợ của quý vị với điều này.
TRẺ EM ĐÉN TRƯỜNG TRỄ VÀ BỊ ĐÓN TRỄ.
Xin nhắc lại trường học bắt đầu lúc 8:15am và kết thúc lúc 3:30pm (3:00pm Thứ Tư). Vẫn còn
một số trẻ em hàng ngày đến trễ. Điều này đang ảnh hưởng đến khả năng ổn định của các em
vào buổi sáng và kết nối với lớp học của các em, và điều này lần lượt, ảnh hưởng đến việc học
của các em.
Việc giám sát được cung cấp cho đến 3:45pm (3:15pm Thứ Tư) cho các học sinh. Có một số học
sinh được đón sau thời gian này. Điều này không công bằng cho trẻ em hoặc nhân viên, vì chúng
tôi có các cuộc họp để tham dự và công việc để hoàn thành. Nếu quý vị đến muộn, vui lòng sắp
xếp cho con quý vị tham gia dịch vụ chăm sóc sau giờ học với CAMP Australia.
NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG
Đây là một số ngày quan trọng cho Học kỳ 2:
Thứ Ba 27 tháng Tư
Cử hành Lễ Hòa Giải Lần Đầu cho các Lớp 3 và 4
Thứ Sáu 7 tháng Năm
Tách trà Sáng và Phụng Vụ Ngày của Mẹ
Chủ nhật 9 tháng Năm Chúc mừng ngày của Mẹ
Lớp 1 và Lớp 6 - Thánh lễ Giáo xứ
Ngày 11-13 tháng Năm NAPLAN cho các Lớp 3 và 5
Thứ Sáu 14 tháng Năm Họp Phụ huynh Hợp Tác lúc 2:30pm
Ngày 3 và 4 tháng Sáu
Hội nghị Nhân viên - NGHỈ HỌC
Chúa nhật 6 tháng Sáu Rước Thánh Thể Lần Đầu
Thứ Hai 14 tháng Sáu
Nghỉ Lễ Sinh nhật Nữ Hoàng - NGHỈ HỌC
Thứ Sáu 18 tháng Sáu
Họp Phụ huynh Hợp Tác lúc 2:30pm
Thứ hai 21
Báo cáo Học Kỳ 1 gởi về nhà
Thứ Năm 24 tháng Sáu Trò chuyện Học tập - NGHỈ HỌC
Thứ Sáu 25 tháng Sáu
Học Kỳ 2 kết thúc lúc 1:00pm
Hãy bảo trọng và giữ an toàn,
Brendan
Hiệu Trường

-----------------------------------------------------

TRƯỜNG TIỂU HỌC ST BERNADETTE
SUNSHINE NORTH
9311 8872

ĐĂNG KÝ BÂY GIỜ
GHI DANH LỚP MẪU GIÁO 2022 HIỆN ĐANG ĐƯỢC MỞ.
NẾU CON QUÝ VỊ LÊN 5 TUỔI VÀO NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2022, CÁC EM ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẮT
ĐẦU ĐI HỌC NĂM TỚI.
TẢI XUỐNG MẪU ĐĂNG KÝ NƠI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC LẤY MỘT MẪU ĐƠN Ở
VĂN PHÒNG NHÀ TRƯỜNG.

----------------------------------------------------EXPERIENCE MUSIC
Một lần nữa, Experience Music đang cung cấp chương trình của họ
cho các học sinh tại trường St Bernadette. Để biết thêm thông tin và
cách ghi danh, vui lòng truy cập
www.experiencemusic.com.au/enrolment hoặc xem tờ rơi đi kèm.

----------------------------------------------------Xin nhắc lại rằng tất cả các ngày đều hiện trên trang web của trường
www.stbsunshinenth.catholic.edu.au. Vui lòng liên hệ với văn phòng nếu quý vị có bất kỳ câu
hỏi nào liên quan đến bản tin này.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nội dung trong bản tin, vui lòng liên hệ với tôi
qua số của trường hoặc gửi email principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au.

-----------------------------------------------------

