
 

Lời ngỏ của Hiệu Trưởng  
 
Kính gửi quý phụ huynh 
 
Đêm vui của gia đình  Wow! Thật là tuyệt vời cho khởi 
đầu một năm với một đêm vui của gia đình kỷ niệm 30 năm 
thành lập. Chân thành cảm ơn hội thân hữu đã đóng góp 
nhiều công sức để tổ chức cho buổi vui chơi này, để gây 
quỹ và xây dựng trường. Chắc chắn Thánh Nữ Mary 
MacKillop rất hài lòng. 
  
Thứ Tư Lễ tro Toàn trường tham dự Thánh Lễ xức tro trại 
nhà Thờ. Thứ Tư Lễ tro là khởi đầu Mùa Chay, là thời gian 
suy niệm và sám hối. Mùa Chay kéo dài 40 ngày tưởng 
niệm Chúa Jesus chỉu khổ nạn và chết cho tội nhân. Mọi 
người được xức tro để nhớ rằng thân xác chúng ta sẽ trở 
về cát bụi, còn linh hồn bất diệt sẽ được hưởng phúc tùy 
theo những việc lành chúng ta đã làm trên trần gian. 
 
Tối rất là vinh dự vì Phục sinh này tôi sẽ đi Jerusalem để 
tham dự một khóa Phục sinh tại Trường kỹ thuật Tantur. 
Khóa học kéo dài 3 tuần tập trung vào câu chuyện mùa 
Phục sinh và thăm viếng những nơi mà câu chuyện phục 
sinh đã kể ra. Trong thời gian đi vắng, cô Hutcheson sẽ 
thay thế tôi trong chức vụ hiệu trưởng.   
 
Thi đua bơi lội  Chúng ta có cuộc thi bơi lội hằng năm tại 
Bayswater Waves vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba cho các lớp 
4 – 6. I Chân thành cảm ơn thầy Laurie và các em học sinh 
đã cố gắng để nâng cao tinh thàn thể thao cho trường. Xin 
cảm ơn quý phụ huynh đã đến để ủng hộ và giúp đỡ các 
em trong thời gian thi đua này 
 
Đức Tổng giám Mục Costelloe All Kính mời quý phụ 
huynh tham dự thánh lễ tại giáo Xứ vào Thứ Bảy  16 
Tháng Ba từ 5.45pm Đức Tổng Giám Mục Costelloe sẽ 
làm phép nhà chầu mới.  
 
 

Laurie Bechelli 
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In 1861, Mary MacKillop went to work in Penola, a small town in South Australia. Here she met a Catholic priest, Father Julian Woods.  

Together they opened Australia's first free Catholic school. At that time only the rich could afford schooling. 

Penola 
 

http://www.mmccps.wa.edu.au/
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NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG  
 

Friday    8th March  Faction Swimming Carnival Yrs 4-6 
Saturday    9th March  Reconciliation Students Mass Weekend 1  
                                                                       (Student Attendance required only) 
Tuesday    12th March  Pre Primary OT and Speech & Communication  
      Screening. 
Thursday   14th March  Yr 2 Mass 8.45am  
Thursday   14th March  Pre Primary OT and Speech & Communication  
      Screening. 
Thursday   14th March  Netball Registration 2.30-3.30pm undercover area 
Friday    15th March  Assembly 8.35am (Merit Certificates Yrs 4-6)  
Saturday   16th March  Reconciliation Students Mass Weekend 2  
      (student attendance only). 
Monday    18th March  Board Meeting 6pm  
Monday   18th March  P&F Meeting 7.30pm 
Monday   18th March  Parent/ Teacher Interviews 
Tuesday   19th March  Parent/Teacher Interviews 
Thursday   21st March  Yr 1 Mass 8.45am 
Thursday   21st March  Parent/ Teacher Interviews 
Friday    22nd March  Parent/Teacher Interviews  
Friday    22nd March  Term 1 School Fees Due  
Saturday   23rd March  Reconciliation Students Mass Weekend 3 
      (students attendance only). 
 

 

Phỏng vấn giữa phụ huynh / thầy cô giáo   
 
Chú ý đến lịch thời gian biểu treo trước của lớp để biết ngày giờ phỏng vấn giữa 
cha mẹ và thầy cố giáo  
 
 

ĐĂNG KÝ HỌC LỚP KINDERGARTEN NĂM 2020  
Quý vị có con em sinh vào khoảng từ 1st Tháng Bảy 2015 – 

30th Tháng Sáu 2016, đó là độ tuổi vào lớp Kindergarten năm  
2020. Các đơn có tại văn phòng trường hay trên trang mạng  

www.mmccps.wa.edu.au 
Xin mang đến văn phòng nộp đơn càng sớm càng tốt 

.  
Những gia đình có con em học trường này mà nay có em 

nhỏ muốn vào lớp Kindy xin đăng ký ngay càng sớm càng tốt  
 

 

 

 

Suy tư của quý phụ huynh  
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Phát triển tính độc lập  

Hầu hết các bậc cha mẹ muốn nâng cao tính độc lập cho con em của mình. Tuy 
nhiên, quý vị cần phải kiên nhẫn và thời gian để tập luyện cho các em. 
 
Tôi biết có một phụ huynh kia gồm 4 con trai, đức lớn nhất học lớp 5, đứa thứ 
2 học lớp 4, đứa thứ ba học lớp 2 và đứa nhỏ hơn 1 tuổi.  
 
Đứa thứ nhất có thể giúp mẹ, mang các quần áo cho vào máy giặt cho xà bông, 
thuốc thơm và bấm máy để giặt. Ngày thứ bảy, buổi sáng 3 đứa lớn biết cầm 
giỏ ra farm hái dâu, vì nhà có farm trồng dâu, mỗi giỏ hái đầy dâu, mẹ sẽ trả 2 
đồng, được bao nhiêu sẽ cho vào sổ băng. Một lần khi ra shop, mấy đứa nhỏ 
nhìn thấy đồ chơi giá 10 đồng, tính ra cần phải hái đúng 5 giỏ dâu mới được, 
thế là chúng không muốn mua nữa và hơn nữa nhà cũng có những thứ chơi 
khác. 
 
Một phụ huynh khác cho biết rằng, để giúp cho mẹ bớt công việc, đứa lớn học 
lớp 8 có thể tự làm thức ăn buổi trưa cho mình và cho các em nhỏ, ngoài ra còn 
biết mang quần áo từ máy giặt ra phơi, vì chị đã tập cho các em từ lớp 4 và lớp 
5  
 
Tuy nhiên, một vài phụ huynh than phiền rằng, con gái học lớp 12 và con trai 
học lớp 10 không biết làm gì, ăn xong lại vào phòng, không biết thu hay dọn 
bữa ăn; không biết làm giường gọn gàng, quần áo bừa bãi mẹ phải vào thu và 
mang ra máy giặt. Lỗi tại ai, vì tự những đứa nhỏ không thể nào tự mình làm 
mà phải do cha mẹ có hướng dẫn và chỉ bảo hay không? Tôi còn biết một gia 
đình kia, mẹ làm cả ngày ở ngoài shop, tối về đến nhà lại chui vào bếp để nấu 
nướng, xong rồi lại gọi 3 đứa con gái ở trong phòng ra ăn cơm – đứa lớn đã 
học xong đại học, đứa thừ hai xong lớp 12 và đứa thứ ba học lớp 8 
 
Những đứa trẻ chăm chỉ thì chỉ có số ít mà những đứa trẻ lười biếng thì có rất 
nhiều. Nếu phụ huynh không biết phương pháp giáo dục thì chúng cứ theo đà 
đó mà tụt dốc 
 
Michael Grose 
Michael Grose, là tác giả của những cuốn sách nói về các giáo dục con cái cho 
các bậc làm cha mẹ như cuốn Thriving! Một cuốn sách bán chạy nhất, Làm thế 
nào để giúp các em tự độc lập vv 
 
Lisa Mueller 
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Thứ Hai 4th – Thứ Sáu 29th Tháng Ba 2019 
 

Trường chúng ta tham dự vào chương trình ăn các loại rau trong Tháng Ba (March 
Munch) Đây là một sự thách đố cho các em học sinh nhai các loại rau quả sống vừa cứng 
vừa giòn trong suốt cả tháng Ba 
 
Crunch&Sip® (tạm dịch Giòn&Hớp) được tổ chức cho các học sinh trong thời gian đến 
trường chỉ ăn rau quả và uống nước trắng. Vì hiện nay chỉ có một trong 6 trường tiểu học 
của tiểu bang Tây Úc các học sinh ăn rau quả, cho nên trường chúng ta đang khuyến 
khích các học sinh chọn rau quả như hình bên trên để ăn. 

 
Xin quý vị hãy cho các em ăn những thứ rau quả trên trong suốt tháng Ba. Như  
Đậu Hà Lan, cây cần tây cắt nhỏ, dưa leo hay ớt tây,  cauliflower loại hoa nhỏ, cà chua 
nhỏ hay cà rốt nhỏ.vv  
 
Muốn biết chi tiết xin vào trang web http://www.crunchandsip.com.au/events/march-
munch-2019 
 

 

Các tờ đơn được gửi về gia đình. Xin quý vị điền và nộp về văn 
phòng càng sớm càng tốt, dù thay đổi hay không thay đổi xin 
điền vào và đưa về văn phòng trường  
Chân thành cảm ơn  
 
 

TIN TỨC CANTEEN  
 
Thực đơn của Semester 1 CANTEEN năm 2019 có sẵn trên 
trang mạng của trường, nếu quý vị cần bản copy xin đến văn 
phòng để lấy  
 
Canteen mở cửa vào Thứ Hai Thứ Tư và Thứ Sáu. Trường 
Mary MacKillop có trang mạng để đăng ký vì giúp cho quý 
vị luôn tiện lợi và dễ dàng.  
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Quý vị vào trang mạng www.ouronlinecanteen.com.au để biết thêm nhiều 
chi tiết hơn 
 

Quý vị có thể mua những túi đựng cho bữa trưa hay giải lao tại canteen, 20 túi 
giá $1. 
 
Xin quý vị hãy ghi rõ tên của học sinh, tên lớp và phân biệt túi cho bữa trưa hay 
giảo lao 
 
XIN QUÝ VỊ ĐỪNG DÙNG BĂNG KEO ĐỂ DÁN HAY DÙNG GHIM ĐỂ BẤM 
VÀO CÁC TÚI DỰNG THỨC ĂN  
 
Tất cả những thức ăn đăng ký sẽ để vào hộp của lớp học khi bắt đầu vào lớp, 
sau đó mang đến canteen. Nếu học sinh tới trễ, xin mang thẳng đến canteen  
Nếu học sinh nào muốn mua nước uống hay Icecream không cần đăng ký nếu 
như có đem tiền theo, và mua tại canteen 
 
Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc với Canteen 
 
Regards,  
Sylvia Campbell 
 

CỬA HÀNG ĐỒNG PHỤC    
                                                  

THỨ BA        
Buổi sáng  8.00am-9am  
 
Thứ Năm   
Buổi chiều 2.30pm-3.30pm    
 
EFTPOS AVAILABLE 
 
Julie  
Giám đốc cửa hàng đồng phục   
 

CỬA HÀNG ĐỒNG PHỤC CŨ  
 
Nếu quý vị muốn mua những đồng phục cũ, xin liên lạc với bà Mrs 
Wendy Jacques 0417 092796. 
 
The ALEX & FLORA CLUB (Trông coi học sinh trước và sau giờ học tại 
nhà thờ)   
The Alex and Flora Club cung cấp trông coi học sinh trước và sau giờ học từ 
lớp Kindergarten tới lớp 6, và trong các ngày nghỉ cũng như kỳ hè.  
 
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Colleen Besterwitch on 0447 019 567. 
 
 

http://www.ouronlinecanteen.com.au/
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TIN TỨC HỘI THÂN HỮU 
 

Đêm hội vui gia đình đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp với nhiều trò chơi thú vị cho 
các em học sinh như xe thực phẩm, trò chơi nước, văn nghệ, vv. Chân thành 
cảm ơn quý vị đã bỏ nhiều công sức để đóng góp cho buổi vui chơi này, chúng 
ta đã thu hoạch được một số tiền là $3000. Với số tiền này, chúng ta có quỹ để 
xây dựng cho trường vào cuối term này. 
 
Ngoài ra chúng tôi củng tổ chức một buổi họp mặt cho quý phụ huynh lớp Kindy 
tại Penola Place Café vào Thứ Tư 13 Tháng Ba lúc 8.45am. Hy vọng quý vị 
tham dự để có cơ hội quen thân.  
 
Chúng tôi cũng đang tiến hành buổi bán vé số cho mùa Phục sinh sắp tới. Hy 
vọng quý vị hưởng ứng và ủng hộ những món quà cho mùa Phục sinh như 
Easter Eggs.vv  
 
Buổi họp tới của hội là Thứ Hai 18TH Tháng Ba lúc 7:30PM tại phòng giáo viên.  
 
Chúng ta sẽ thảo luận về chương trình sắp tới được tổ chức, mong quý vị thiện 
nguyện đóng góp và hỗ trợ  
 
Taryn Prior  
P&F President 
 

TIN TỨC CỘNG ĐỒNG  
 

Servite College Open Day – Tuesday 19 March 2019 
 
 
Servite personalises the learning journey for students by 
designing unique pathways to success.  

Bookings essential 

 

Kris Moore 
  

Executive Assistant to the Principal 
  

College Registrar 
  

08 9208 0805 

  

| 
  

servite.wa.edu.au  

    

  

 

 

tel:08%209208%200805
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.servite.wa.edu.au%2F&data=02%7C01%7Cmmccps.admin%40cathednet.wa.edu.au%7C382219403c3c4abd7bad08d69ae58aeb%7Cc5852f2336334f29b38651da53e35e23%7C0%7C0%7C636866708006068537&sdata=zmgCbBJWqlyCz5WwJi2jkLMAuJDlfdjMrZwwyJgSdm8%3D&reserved=0
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.servite.wa.edu.au/&data=02|01|mmccps.admin@cathednet.wa.edu.au|382219403c3c4abd7bad08d69ae58aeb|c5852f2336334f29b38651da53e35e23|0|0|636866708006058528&sdata=V9Qdck%2BZ5kKWoz9nyBUIC8V0Ehfv/IFg1j5uz7uOLAU%3D&reserved=0
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MERCY COLLEGE – TOUR MORNING 

 

 

Lee-Ann Ottenhof | Enrolments & Marketing Officer 

26 Mirrabooka Avenue  

Koondoola WA 6064 

t: +61 (08) 9247 9223 | f: +61 (08) 9247 9296 

e: lee-ann.ottenhof@cewa.edu.au  

w: mercy.wa.edu.au 
 

 
Mercy College is holding their next Tour Morning on Tuesday 12 March, commencing at 9.00am from 
our Chapel. 
If you are considering Mercy for your child for Year 7 in 2020, please come along and see what we 
have to offer. 
The tour is senior student led along with members of our Senior Leadership, and concludes with 
morning tea and the chance to meet our Principal as well as our Deputies and other staff. 
To register, please phone Ms Lee-Ann Ottenhof on 9247 9223.  
 

mailto:%20lee-ann.ottenhof@cewa.edu.au
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mercy.wa.edu.au&data=02%7C01%7Cmmccps.admin%40cathednet.wa.edu.au%7C8b05efeb0bcb4ab374ae08d69b904710%7Cc5852f2336334f29b38651da53e35e23%7C0%7C0%7C636867441296331603&sdata=vYzXEEHIuMoC6a8aSXD5YmYTGzS8IqFRuNyApMjXxBw%3D&reserved=0
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HARMUNITY 
 
Harmony Day, celebrated on 21st March each year, promotes and highlights the cultural diversity 
within Australian society. Mercy College will celebrates the diversity of nationalities, cultures, 
languages and faith traditions that are represented within our Communities.  Mercy College will gather 
as one Community, at 5pm Thursday 21st March, on the Primary Oval for a  multicultural Liturgy and 
event which has been named “Harmunity.” 
 

After the Liturgy they will have some multicultural entertainment including a Lion dance, food 
stalls/trucks, bouncy castles and face painting.  So pack your picnic rug and fold-up chairs and head 
on down to Mercy College for a lovely family evening together. 
 

Mercy College have been extremely blessed to have the beautiful St John’s Bible here on display in 
our Chapel from 3.30pm until 5pm on the same day; and they hope that visitors can come before their 
5pm liturgy to also view this exquisite work of art and belief with the illustrations depicting the modern 
world and its dilemmas.  This is a rare opportunity for all of us in Australia and I encourage you all to 
take advantage of the privilege of having this Bible available for display at Mercy College.  
 

For further information, please call 9247 9223 and to register your attendance, please email our 
Director of Mission, Mrs Melissa Cartner at melissa.cartner@cewa.edu.au. 
 

Mrs Melissa Cartner 
Director of Mission  
 
 

 


