
 

Lời Ngỏ của Hiệu Trưởng  
 

Kính Gửi Quý Phụ huynh  
 
Tôi đã có một thời gian 4 tuần ở Israel. Nơi vùng đất này, 
Chúa Jesus đã sống, giảng dạy và đã làm nhiều những 
phép lạ tại đây. Cha John cũng đang tổ chức nhóm để đi 
thăm viếng và du ngoạn, xin quý vị hãy nắm bắt thời cơ tốt 
này để đi Israel, vì khi quý vị đi rồi mới cảm thấy thật là 
tuyệt vời và cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn 
 
Cắm trại của lớp 6  
  
Tuần tới các em học sinh lớp 6 sẽ đi cắm trại tại Ern 
Halliday ở Sorrento, các em đang háo hức mong đợi đến 
ngày đó. Tôi đã từng đến nơi này, và tham dự buổi cắm 
trại với các em, nơi này các em được huấn luyện với nhiều 
hoạt động như cùng nhau xây dựng, phát triển lòng tự tin, 
hiểu nhau hơn và cùng đoàn kết giúp nhau trong học tập. 
Có một trò chơi gọi là “Lost Pilot” mà mọi người ai cũng 
thích trò chơi này. Cho nên tôi dám chắc rằng, cuối tuần 
này tất cả các em học sinh và thầy cô đều hứng khởi vì có 
một thời gian tại nơi cắm trại thất thích thú. 
 
Huấn luyện Lãnh đạo lớp 6  
 
Sau khi cắm trại trở về, học sinh lớp 6 sẽ có ngày huấn 
luyện do các học sinh trường Servite về lãnh đạo. Ngày 
huấn luyện này sẽ giúp các em học tập và hiểu biết về mẫu 
gương của người lãnh đạo trong phục vụ như lời dạy của 
Chúa Jesus “Ta đến để phục vụ chứ không phải được phục 
vụ”. Đó là mục đích phát triển lãnh đạo trong tương lai mà 
các học sinh lớp 6 cần phải thực tập với phương pháp mới 
này. 
 
Rước Lễ Lần đầu   
 
Over Khoảng hai tuần Lễ nữa, các em học sinh Lớp 4 sẽ 
được rước Lễ Lần Đầu tại giáo xứ. Đây là thời gian đặc 
biệt cho các em và gia đình, xin quý vị hãy cầu nguyện cho 
các em. Tôi cũng mong rằng mọi người hãy đến tham dự 
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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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Thánh Lễ và cùng đồng hành với các em. Chân thành cảm ơn quý vị đã giúp 
đỡ và chuẩn bị cho các em lãnh nhận Bí Tích trọng đại này. 
 
SAM Club  
 
 Bởi vì tuần này học sinh đi cắm trại,, sau khi trở về, chúng ta sẽ có buổi huấn 
luyện vào Thứ Tư để xây dựng mẫu học tập được hiểu là “Round Robin” “Round 
Robin” Rất quan trọng vì nó giúp cho phát triển về học tập theo nhóm, và kỹ 
năng xã hội, về xây dựng tư duy, thông hiểu những tin tức, và gia tang những 
suy nghĩ nhạy bén. 
 
NAPLAN (Chương trình thi quốc gia) 
 
Tuần này, các học sinh Lớp 3 và Lớp 5 sẽ phải thi chương trình do bộ quốc gia 
đề xướng, xin quý vị khuyến khích và ủng hộ và giúp các em hoàn thành chương 
trình thi này  
 
 
God bless, 
Laurie Bechelli 
 

 
NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG  

 
 
Thursday   16th May  Yr 4 Mass 8.45am  
Friday   17th May  Assembly 8.35am (Yrs 4-6Merit Certificates) 
Saturday   18th May  First Eucharist Mass 6pm 
Tuesday   21st May  Year 6 Camp commences 
Tuesday   21ST May  Incursion Electoral Commission Yr 5 
Wednesday   22nd May  Yr 2 Excursion Cockman House  
Friday   24th May   Assembly 8.35am (PP-Yr 3) 
Friday   24th May  Yr 6 Camp students return 
Saturday   25th May  First Eucharist Mass 6pm 
Sunday   26th May  First Eucharist Mass 9.30am 
Monday   27th May  Yr 6 Leadership Retreat 
Thursday   30th May  Whole School Mass 8.45am Yr 3 
Friday   31st May  Assembly 8.35am (Yrs 4-6) 
Saturday     1st May  First Eucharist Certificate Mass Weekend  
Sunday     2nd May  First Eucharist Certificate Mass Weekend 

Monday 3rd June Học sinh nghỉ học   
Friday  7th June  PJ Dress Up Day LifeLink 
                                                (Gold Coin Donation)    
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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  
 
 

YÊU CẦU ĐỒNG PHỤC VỀ THỂ THAO  
 
Hiệu phó của trường đã gặp các thầy cô của trường vào các ngày Thứ Ba trong 
suốt cả term này. Cô Hince và thầy Power yêu cầu quý phụ huynh cho các em 
mặc đồng phục thể thao vào trong những ngày sau đây  
 
 

TERM 2 NGÀY LỚP  

TUẦN 2 7 THÁNG NĂM 3 
TUẦN  3 14 THÁNG NĂM PP 

TUẦN 4 21 THÁNG NĂM 5 

TUẦN 5 28 THÁNG NĂM 2 
TUẦN 6 4 THÁNG SÁU 4 

TUẦN 7 11 THÁNG SÁU 1* 
TUẦN 8 18 THÁNG SÁU 6 

TUẦN 9 25 THÁNG SÁU PP 
Các lớp sẽ mặc đồng phục trong những ngày trên và 
trong những ngày có thể thao của từng lớp  

*Lớp một thường mặc đồng phục thể thao vào 
ngày Thứ Ba  

 

 
Chân thành cảm ơn quý vị  
 
Mr Power 
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  Nhãn của WOOLWORTHS EARN & LEARN 
 
Chúng tôi đang thu góp những cái nhãn của Woolworths, khi quý vị mua hàng của 
Woolworths cứ 10đồng là có 1 cái nhãn, xin quý vị mang đến trường cho chúng tôi, 
vì chúng tôi có thể dùng những nhãn này mà đổi lấy những dụng cụ học hành cho 
các em học sinh.  
 
Nếu chúng ta thu nhặt càng nhiều thì chúng ta càng có nhiều những thiết bị cho học 
sinh như Toán, Tiếng Anh, nghệ thuật và nhiều trang thiết bị khác 
 
Xin quý vị hãy giúp chúng tôi qua kế hoạch này. 
Chân thành cảm ơn 
 
  
NHỮNG ĐỒ THỪA THÃI   
 
NHÓM COLGATE  
 
Trường chúng ta đang thâu góp những đồ thừa thãi về chăm sóc răng, như hộp 
kem đánh răng đã hết, hộp đựng chỉ răng, và ngay cả những hộp đựng kem 
đánh răng. Quý vị có thể vào trang web để biết  
  https://www.terracycle.com/en-AU/brigades/colgategarden  
 
Xin quý vị ủng hộ chương trình này, có thể nói cho những nguời hàng xóm bạn 
bè, vì chúng tôi càng thu góp nhiều càng tốt, sau đó mang đến trường cho chúng 
tôi. 
Chương trình này kéo dài đến 30 Tháng Chín  
 
Chân thành cảm ơn 
 
 

https://www.terracycle.com/en-AU/brigades/colgategarden
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CỤC PIN NHỎ  
Trường chúng ta cũng đang thu góp những cục pin nhỏ qua chương trình của 
Malaga. Nếu quý vị có pin cũ của xe hơi có thể mang đến bất kỳ tại nơi Battery 
World 
 
NHẶT LOONG NƯỚC  
 
Chương trình nhặt long nước để bán đã có tại Tây Úc. Xin quý vị nhặt những 
loong nước đã dùng hết và mang đến trường  
 
Trường Mary MacKillop làm việc này để giảm bớt những rác rưởi vất bừa bãi 

. ♻️ 
 

Waste Wise Crew 
         

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  
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 
 

http://www.ouronlinecanteen.com.au/
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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 THƯ VIỆN 
Bạn có thích sự thật không? Chúng tôi có nhiều những cuốn sách thực 

tế với nhiều chủ đề như bộ luật, những tai ương, những câu chuyện 
thần kỳ và những thú vật có tên đặc biệt, có thể mượn ngay về đọc. 

 
Bạn thích đọc một câu chuyện cho đến hết? Nếu trả lời “phải” thì đây là 

lúc nên đọc theo những hạng dưới đây.  
 

   Những chuỗi   - Bạn chọn…   Chuỗi  - Chọn phiêu lưu cho riêng bạn 
    Chủ đề  – Đá banh    Chủ đề – Trở về Atlantis 
    Bạn là một người Úc rất hâm mộ        Cách đây 3 năm, bạn đã đến một vùng biển sâu 
    Footy với ước mơ là chơi cho đội mà  thám hiểm trong sự tìm kiếm một Thành phố của  
    mình thích.  Nhưng để trở thành   Atlantis.  Bạn tìm thấy nó, nhưng không ai tin  
    người ngôi sao AFL có rất nhiều    khi bạn trở về đất liền. Bạn hối hả tìm cơ hội để  
    chướng ngại chặn lối. Người     trở lại Atlantis, và lần này khi trở về bạn quyết  
    huấn luyện Footy đã ra lệnh không     định phải có chứng cứ. Tuy nhiên trong chứng cứ  
    cho bạn chơi, cằn nhằn những người   có một mũi nhọn đã cướp đi sự sống của bạn. 
    cũ đã làm mất hứng cuộc chơi.     

    … 
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MMCCPS Phụ huynh 
thảo luận  

Giữ an toàn cho trẻ 
 

Join us for an interactive and informative workshop 

with Justine O’Malley, Child Safe Consultant CEWA. 

Hear an overview of the Keeping Safe Curriculum 

that is implemented at Mary MacKillop Catholic 

Community Primary School, and learn how you can 

reinforce these important personal safety 

messages in your home, empowering your children 

with strategies for their personal safety! 

Please return the slip below to the school office to confirm 

attendance 

Keeping Safe Parent Workshop 10th June  

Name: _______________________________ 
 

Number of people attending: _______ 

 

Thứ 
hai  
10th 

Tháng Sáu  

──── 

6pm-8pm 

──── 

Tại Mary MacKillop, 
Chúng tôi làm việc 
với các gia đình để 
bảo đảm = sự an 
toàn, và giúp đỡ 

các em trong cộng 
đồng. Chúng tôi 

mong quý vị tham 
gia để cùng nhau 

bàn thảo kế hoạch 
làm việc. 

──── 

Hãy đến MMCCPS từ 
5.30pm cho buổi tiệc 

trà  

Tự do vào cửa! 
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TIN TỨC HỘI THÂN HỮU  
 
Chúng tôi hy vọng quý vị có một ngày mother’s day thật vui vẻ. Chân thành cảm 
ơn một số quý vị đã đóng góp cho những gian hàng nhỏ và những vé số, hơn 
nữa còn có Thánh lễ để cầu nguyện cho các bà mẹ và sau đó lại có buổi tiệc 
trà do trường tổ chức thật chu đáo và đầy đủ.  
 
Chúng tôi chân thành cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ, hy vọng ngày 
Father’s Day sắp tới sẽ có nhiều tổ chức quy mô hơn, những trò chơi hay những 
hoạt động thú vị cho những người cha và con. Nếu quý vị có những sang kiến 
gì hay xin mau mau đóng góp qua pandf@mmccps.wa.edu.au hay gọi cho  
Taryn Prior on 0422 383 036. 
            

Những tờ đơn về cuốn sách giải trí đã được gửi về trường tuần này. Và những 
cuốn sách quý vị đăng ký sẽ được gửi về gia đình. Nếu quý vị không muốn mua, 
xin gửi trả lại. Và những số tiền sẽ để gây quỹ cho trường 
 
Chúng tôi vẫn tiếp tục thu nhặt những đồng 5 cent, tuy nhỏ nhưng rất hữu hiệu. 
Xin quý vị hãy lưu ý và ủng hộ chúng tôi 
 
Đêm chiếu phim Movie cho 2019 sẽ tổ chức vào Thứ Sáu 7 Tháng Sáu. Xin quý 
vị lưu ý và chuẩn bị mua vé. Phim đo là Wreck It Ralph- Ralph Breaks the 
Internet, và đã được các em học sinh chiếu cố. Chúng tôi đang mong chờ một 
đếm ấm áp, với những chăn mền, và chocolate nóng. Các ớp sẽ tự quảng cáo 
những tin tức này 
 
Buổi họp tới là 17 Tháng Sáu lúc 7.30pm tại phòng họp giáo viên. Chúng ta có 
nhiều đề tài để thảo luận. 
 
Taryn Prior. 
P&F President  
 
 

 

TIN TỨC CỘNG ĐỒNG  
 
R U LEGAL 
Join Servite for a free Parent Forum to understand laws affecting young people 
and legal responsibilities for all members of the community. Presented by Legal 
Aid WA, this session will cover common ways that young people come into 
conflict with the law, including sexting, cyber bullying, underage drinking and 
more.  
 
Bookings: trybooking.com/BCAFF 
When: 7.00pm Wednesday 29 May 
Where: Auditorium, Servite College 
 

mailto:pandf@mmccps.wa.edu.au
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrybooking.com%2FBCAFF&data=02%7C01%7CJane.Coniglio%40cewa.edu.au%7Cc292f515a2814630e0f908d6d449299c%7Cc5852f2336334f29b38651da53e35e23%7C0%7C0%7C636929808025560440&sdata=z0RtNA6174HVrOMMhEfUFlpxcbLnzVN6%2Bd73YNfCacg%3D&reserved=0

