
 

LỜI NGỎ CỦA HIỆU TRƯỞNG  
 

Kính gửi quý phụ huynh  
 
Bãi đậu xe I Tôi thường nghe nói là không mấy ai đọc thư 
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng vẫn có một số người chịu khó đọc 
và làm theo yêu cầu của tôi! Tôi cũng được thông báo về 
sự gia tăng số người đã theo đúng quy định đón con em 
lúc 3.10pm. Họ tránh không xếp hàng theo đường 
Cassowary Drive, để đón con em và đã không đi đúng quy 
định. Tôi rất mong quý vị đọc thư và làm đúng yêu cầu như 
vậy sẽ dễ dàng hơn. 
 
Buổi tối sinh hoạt  Các lớp 5, 6, và 4 cùng với nhóm nhảy 
múa sẽ trình diễn tại hội trường vào tối nay. Chương trình 
bắt đầu lúc 6.30pm các học sinh có mặt tại lớp là 6pm 
(trừ khi cô giáo yêu cầu có mặt sớm hơn)  quý phụ 
huynh có thể đến để hộ trợ cho quý thầy cô và các em. 
Chân thành cảm ơn quý vị  
 
Trình diễn cuộc thương khó  Hằng năm chúng ta đều 
chuẩn bị tập dượt cho các em trình diễn cuộc Thương khó 
trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh vào lúc 3pm tại nhà Thờ. 
Các em sẽ tổng dợt vào Thứ Năm lúc 11.15 am ngày 11 
Tháng Tư trong nhà Thờ. 
 Cuộc thương khó và sự Phục sinh của Chúa Ki Tô là cao 
điểm của người Tín Hữu chúng ta. Xin quý vị hãy tham dự 
các nghi thức trong Tuần Thánh và trong ngày Phục sinh 
để cuộc sống mai sau của chúng ta gặp chính Chúa mà 
khi xưa chúng ta đã tôn thờ và kính yêu 
 
Jerusalem Mùa Phục sinh này tôi sẽ tham dự khóa học tại 
Jerusalem vào Tháng Năm tại Trường cao đẳng Tantur. 
Khóa học này sẽ giải thích về lịch sử của Đấng Cứu Thế 
đã chuộc tội và thăm viếng những di tích lịch sử khi xưa 
của Ngài. Nhất là đi bộ lên đồi Dolorosa vào Thứ Sáu Tuần 
Thánh, tưởng nhớ Chúa Jesus đã vác Thập giá để chịu 
đóng đinh. Cô Hutcheson sẽ thay thế tôi trong thời gian tôi 
vắng mặt  
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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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Term 2 Please Các em học sinh sẽ trở lại trường vào term 2 ngày Thứ Ba 30 
Tháng Tư vì Thứ hai các Thầy cô sẽ huấn luyện chuyên nghiệp 
 
Thân ái  
Laurie Bechelli 
 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG  
 

 
 
Wednesday     3rd April  Assembly Night Yrs 4-6 students  
      And Dance Troupe  
Thursday     4th April   End of Term Mass 8.45am  
Friday      5THApril  Assembly 8.35am (Merit Certificate PP-Yr 3)   
Saturday     6th April  First Reconciliation Certificate Mass 
Sunday      7th April  First Reconciliation Certificate Mass 
Tuesday     9th April  Easter Reconciliation Yrs 4-6 
Thursday   11th April  Passion Play 11.15am 
Friday    12th April  Assembly 8.35am (Merit Certificates Yrs 4-6) 

Friday  12th April  KẾT THÚC HỌC TERM 1    
Monday   29th April  HỌC SINH NGHỈ HỌC  
Tuesday  30th April  Term 2 BẮT ĐẦU   
Thursday    9th May  Interschool Swimming Carnival 
      (HBF Stadium) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT PHONG PHÚ  
 
Nếu quý vị có bất kỳ thứ gì hay muốn làm mầu cho bức tường, những kiểu 
trang trí theo nghệ thuật, xin hãy mang đến cho cô Bowman lớp 6A.  
Chỉ cần quý vị ủng hộ  
 
 

TIN TỨC THƯ VIỆN 
 

Vì đã gần hết term học, xin hãy mang sách trả lại cho thư viện. Nếu không biết 
những cuốn sách nào đã mượn của thư viện, xin hãy đến thư viện vào Thứ Hai, 
thứ Ba và Thứ Tư để biết rõ hơn. Trong những ngày nghỉ, các em hãy đến thư 
viện địa phương để mượn sách đọc. Hãy cố gắng đọc sách để giúp cho mở 
mang kiến thức. Hạnh phúc nhất là đọc sách. 

 

 

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.  
 
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  

http://www.ouronlinecanteen.com.au/
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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. 
 
 

TIN TỨC HỘI THÂN HỮU 
 

 

Easter is nearly upon us and our P&F Committee have planned an exciting Easter Raffle and colouring 
in competition for our students.  Notes and raffle tickets have already been sent home.  The last day 
to return the colouring in and the Easter Raffle is Monday 8th April 2019. Our collection of Easter 
items for prizes is building up.  If you have not bought your item in yet, you still have time, it only needs 
to be a small item that we can include in the raffle and colouring in competition prizes. 
 

Our P&F have been working tirelessly behind the scenes organising the Wellness Packs for each 
class. We will present the Wellness Packs at Assembly this Friday 5th April 2019. All parents are invited 
to have a look inside the boxes when they visit their child’s class. These boxes can be utilised by all 
children in the class, when a little time-out is needed.  
 

With the remaining funds from the sale of cupcakes and other items from our Family Fun Night we will 
be looking at holding workshops for families. If you would like to suggest workshop ideas, please 
submit your interest to the P&F. 
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We have had our Kindy, Pre-Primary, Years 1&2 and Year 3 to 6 coffee catch- ups. We hope you 
continue the relationships that you have formed within your year level. 
  
A massive thank you to our classroom reps. These wonderful angels will be able to assist the P&F 
promoting events within your class and to help out on Mary Mackillop Day with cupcakes. 
 

 Kindy A 
Kelly Lane 
Tara Clark 

 

Year 4A 
Shannon Dean 
Kelly Sangiacomo 
Lauren Ryan 

 Kindy P 
 

Jade D'Souza 
Alyce Hofmann-Fritz 

Year 4P Kristy Aravidis 

Pre Primary A 
 

Annaliese Woodworth 
Maria Quin 

Year 4O 
Brooke Hornbuckle 
Tina Humphry 

Pre Primary P 
 

Samantha Parry 
Lisa Glew 

Year 5A 
 

Mo Dorson 
Chanel Devellerez 

Year 1A 
 

Samantha Sanderson 
Jasmyn Huynh 

Year 5P 
 

Rachel Coates 
Tina Humphry 

Year 1P 
 

Kelly Lane 
Louise Sciorsci 
Alyce Hofmann-Fritz 

Year 5O 
 

Marisa Lewis 
Diamond Duong 
Linh Phan 

Year 2A 
 

Marisa Lewis  
Morena Pellicciotti 

Year 6A 
 

Karen Gallup 
Peta Mann 

Year 2P 
 

Oanh Nguyen  
Hong Nguyen 
Nevena Sotiroska 

Year 6P 
 

Morena Pellicciotti 
Joyce Jakob 

Year 3A 
 

Maria Quin 
Peta Mann 

Year 6O 
 

Rachel Coates 
Lauren Ryan 

Year 3P 
Shannon Gardiner 
Lisa Daniels 

   

 
Our 5 cent Challenge will be a little different this year. As a school community, we will be working 
together to raise as many 5 cent coins as we can. This project will be a whole-school effort and all 
students will be winners.  Collect your 5 cent coins and stay tuned!   
 

Coming up on Friday 10th May is our Mother’s Day Mass followed by morning tea and Mother’s Day 
stall and raffle!  Notes will be going home early in Term 2 – so keep an eye out! 
 

Our next P&F meeting will be held on Monday 18th May at 7:30pm in the staffroom.  

At the meeting, we will be discussing our Movie Night for Term 2. 
 
For further information regarding events, volunteering for event organisation or goals for our school, 
please contact the P&F by email pandf@mmccps.wa.edu.au.             
 
 
Taryn Prior  
P&F President 
 

TIN TỨC CỘNG ĐỒNG 
 



PENOLA    Community Mass Times: Sat 6.00 pm, Sun 8.00 am, 9.30 am, & 5.00 pm    PAGE 6 

 

 
 



PENOLA    Community Mass Times: Sat 6.00 pm, Sun 8.00 am, 9.30 am, & 5.00 pm    PAGE 7 

 

 



PENOLA    Community Mass Times: Sat 6.00 pm, Sun 8.00 am, 9.30 am, & 5.00 pm    PAGE 8 

 

 



PENOLA    Community Mass Times: Sat 6.00 pm, Sun 8.00 am, 9.30 am, & 5.00 pm    PAGE 9 

 

 


