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.
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Tuesday
Thursday

8:00 - 10:30am
2:00 - 4:00pm

Kính gửi quý phụ huynh
Cắm trại Trại của lớp 6 rất thành công và tôi rất phấn khởi
với những thành tích của các học sinh. Chúng tôi di chuyển
tới một chỗ mới, Ern Halliday Outdoor và Recreation Camp
ở Sorrento, đó là chỗ cắm trại tuyệt vời. Nơi đó có nhiều
trò chơi và các hoạt động thách thức khiến cho các học
sinh ghi nhớ thật lâu. Tôi kể ra đây về trường hợp của các
cô giáo đã ở lại với các học sinh mà không về nhà đến 4
ngày. Sự hy sinh để chăm sóc cho các học sinh mà không
cần ai biết đến. Sự chuẩn bị cho kỳ trại là một công việc
lớn lao, nhờ vậy mà dẫn đến thành công. Chân thành cảm
ơn các cô giáo lớp 6 và thầy thể thao, cô thủ quỹ trường.
Ngoài ra còn có 2 cô hiệu phó và cô nhân viên xã hội cũng
đến sau giờ làm việc để hộ trợ tinh thần. Tôi đã đăng ký kỳ
trại tiếp cho năm tới Tháng Sáu năm 2020.
Rước Lễ Lần Đầu Một lần nữa, xin chúc mừng các em
lớp 4 đã được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, Rước Lễ Lần
đầu trong 2 tuần lễ vừa qua. Nhìn các em rất phấn khởi và
ngoan ngoãn trong khi tham dự Thánh Lễ. Chân thành cảm
ơn Cha xứ John và Thầy Sáu Mark. Cũng cảm ơn các cô
giáo lớp 4 đã chuẩn bị cho em để lãnh nhận bí tích này
P&F Chiếu phim buổi tối Thứ Sáu 7 Tháng Sáu Hội
Thân Hữu sẽ tổ chức buổi chiếu phim tại hội trường. Năm
ngoái buổi chiếu phim rất thành công có khoảng 300 học
sinh đến xem. Hy vọng năm nay sẽ đông hơn, vì thế xin
quý vị hãy ủng hộ để chúng tôi tiếp tục gây quỹ và xây dựng
trường.
Nghỉ thêm cuối tuần Cuối tuần này chúng ta có thểm ngày
nghỉ để bù những lúc chúng ta bận rộn. Hy vọng những
thời gian đó cả gia đình có thời gian bên nhau để chia sẻ
những vui buồn. Một điều quan trọng là các em học sinh
sẽ viết cảm tưởng về những điều xảy ra trong dịp cuối tuần
này, xem như là báo cáo để rồi theo thông lệ sẽ được đưa
ra và chia sẻ cho mọi người, có thể vào tuần thứ 10. Sau
đó quý thầy cô sẽ cùng đàm luận với quý vị, nếu có những
vấn đề cần thiết cần được xem xét.
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Quý phụ huynh thảo luận – Giữ gìn an toàn cho trẻ Kính mời tất cả quý phụ
huynh tham dự buổi thảo luận vào ngày Thứ Hai 10 Tháng Sáu tại Thư viện
trường từ 6.00pm tới 8.00pm, có thể vấn đề giữ an toa2ncho trẻ được đưa
vào chương trình của trường. Buổi thảo luận sẽ do cô Justine O’Malley hướng
dẫn, cô là cố vấn trong ngành giáo dục giữ trẻ an toàn của bộ giáo dục Công
giáo. Xin đăng ký tên ngày càng sớm càng tốt
Yours sincerely
Laurie Bechelli

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

30th May
31st May
1st June
2nd June

Whole School Mass 8.45am Yr 3
Assembly 8.35am (Yrs 4-6)
First Eucharist Certificate Mass Weekend
First Eucharist Certificate Mass Weekend

Monday

3rd June

HỌC SINH NGHỈ HỌC

Wednesday
Thursday
Friday

5th June
6th June
7th June

LifeLink Day Launch 10am Newman College
Mass 8.45am (Yr 6)
Assembly 8.35am (PP-Yr 3)

Friday

7th June

Friday

7th June

PJ Dress Up Day LifeLink
(ủng hộ đồng tiền cắc)
P&F Movie Night 6.30pm
School Hall

Monday
Thursday
Friday

10th June
13th June
14th June

Western Australia Day

Keeping Safe Parent Workshop 6-8pm
Mass 8.45am Yr 1
Assembly 8.35am (Yrs 4-6)

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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CÁC CHẤT LIỆU
Học sinh lớp 5 bắt đầu chương trình “Người trẻ sáng chế của Năm”.
Học sinh sẽ chế tạo từ những đồ phế liệu bằng nhựa thành những đồ có giá trị.
Vì thế các em sẽ cần những đồ phế thải, như các bình sữa, bình đựng xà bông
tắm, thay vì cho vào thùng rác, xin hãy mang đến trường cho các em
Chân thành cảm ơn.
Jenny McLeod

Quý Phụ Huynh *

Những suy nghĩ – trường học

Trường học của chúng ta là thành viên với những sáng kiến hội phụ huynh là
một trong những nguồn giáo dục và giúp đỡ của Úc. Đây là một tin rất tuyệt
vời – vì là hội viên, chúng ta có quyền tham dự những buổi hội thảo của phụ
huynh trong năm 2019 mà không phải mua vé! Một số tin tức cho buổi hội thảo
mới sau đây

Hướng dẫn những bạn gái đoàn kết xây dựng
Tham dự với Collett Smart trong sự khám phá;


Làm thế nào để giúp các bạn gái tạo dựng quan hệ lẫn nhau



Cung cấp những lời khuyên và ý tưởng để làm phương châm trong mọi
tình huống bao gồm cả những lúc tình bạn gay go



Thông minh cảm xúc và phụ nữ



Làm thế nào để cho các bạn gái nhận ra giá trị của mình và của những
người khác



Những thứ cần của bạn gái từ phụ huynh và những người có trách nhiệm
khi những thứ đó không đúng trong tình bạn và quan hệ



Khi nào phụ huynh cần can thiệp và xen vào đời tư
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Những chiến lược cho sự phát huy cả về độc đoán và tử tế ân cần cho
những bạn gái

Thời gian
+ Thứ Tư 29 Tháng Năm 2019 lúc 8:00 PM AEST. Nếu quý vị không có
thời gian tham dự xin hãy đăng ký trên mạng có thể sẽ được lập lại sau

Làm thế nào để đăng ký
1. Click this link: https://www.parentingideas.com.au/parentresources/parent-webinars/webinar-teach-girls-to-build-each-other-up
2. Click ‘Add to cart’
3. Click ‘View cart’
4. Enter the voucher code FRIENDSHIPS and click ‘Apply Coupon’. Your
discount of $37 will be applied to the order. This voucher is valid until 29
June 2019.
5. Click ‘Proceed to checkout’
6. Fill in your account details. These are the details you will use to login to
your account and access your parenting material
7. Click ‘Place Order’
This voucher code is valid until 29 June 2019, so we encourage you to redeem
it right away to secure your free webinar.
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Monday 10th
June
────

6pm-8pm
────

MMCCPS parent
workshop
Keeping children safe
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:

_______

At Mary MacKillop,
we work in
partnership with
families to ensure the
care, safety and
protection of all
children in our
community. We look
forward to sharing
with you how we do
this!
────

Join us at MMCCPS
from 5.30pm for light
refreshments

Free Event!
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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.
Hiện tại chúng tôi đã thu được khoảng hơn 12.000 stickers. Chúng tôi có những
thùng đựng stickers tại Nhà thờ, trường học và shopping tại Ballajura
Xin quý vị hãy giúp chúng tôi qua kế hoạch này.
Chân thành cảm ơn
Maureen Hunt
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
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
. ♻️
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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
CỬA HÀNG ĐỒNG PHỤC
THỨ BA
Buổi sáng 8.00am-10.30am
Thứ Năm
Buổi chiều 2pm-4pm
EFTPOS AVAILABLE
Julie
Giám đốc cửa hàng đồng phục
CỬA HÀNG ĐỒNG PHỤC CŨ
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Nếu quý vị muốn mua những đồng phục cũ, xin liên lạc với bà 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
Giới thiệu tác giả – Morris Gleitzman

Morris Gleitzman là một tác giả người Úc và cũng là người Úc được giải thưởng
trẻ em cho năm 2018 và 2019. Chúng ta rất may mắn khi có những cuốn sách
của tác giả trong thư viện. Nếu bạn muốn đọc những cuốn sách hài hước thì
đây là cơ hội tốt để mượn những cuốn sách này. Dưới đây là những code giải
thưởng và trang mạng riêng của Morris Gleitzman’s.
Chủ đề - Con cóc vui sướng
The jaw-dropping details of one slightly squashed cane toad’s
adventures on TV. And his shock when he discovers what’s cooking.

Morris Gleitzman website
Laureate for 2018 and 2019

TIN TỨC QUAN TRỌNG VỀ NHA SĨ
Kính gửi quý phụ huynh

Australian Children’s Laureate website
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Nha sĩ khám răng cho các em học sinh các lớp Pre-Primary, Lớp 3 và lớp 6 vào
Thứ Hai 17th Tháng Sáu tại lớp học. Quý phụ huynh không cần tham dự.
Những học sinh nào đăng ký đơn mới được khám răng. Xin quý phụ huynh vui
lòng điền và gửi về văn phòng trước ngày17th Tháng Sáu.
Lá thư của cuộc hẹn sẽ gửi về nhà cho buổi phỏng vần về răng. Các nha sĩ cần
có phụ huynh tham dự cho buổi phỏng vần này với con em của mình
Nếu quý vị thay đổi địa chỉ trên 12 tháng, xin làm ơn thông báo cho chúng tôi
càng sớm càng tốt, vì có thể quý vị không nhận được thư hẹn. Nếu quý vị không
thể tham dự buổi hẹn như thông báo, xin gọi cho chúng tôi để làm cuộc hẹn
khác.
Nếu có thắc mắc, xin gọi cho trung tâm nha sĩ Ballajura điện thoại 9249 3812.
Thank you
Dental Therapy Staff

Hội Thân Hữu
Chiếu phim vào buổi tối Thứ Sáu 7th Tháng Sáu bắt đầu 6.30pm. Chúng tôi còn
bán như bắp rang, sausage sizzle, Nước uống nóng và những thức ăn vặt. Xin
quý vị mang theo chăn mền, và những thứ làm cho ấm. Các vé sẽ bán ngoài
hội trường vào các ngày Thứ Sáu 31st Tháng Năm và Thứ Tư 5th Tháng Sáu
lúc 8am và 2:30pm. Đừng quên!
Cửa hàng đồng phục bán đồ cũ vẫn có bán những đồng phục đã xử dụng qua
một lần hoặc có khi vẫn còn mới. Xin quý vị vui lòng ủng hộ.
Các cuốn sách giải trí đã hết hạn xin trả về cho trường. những tiền bán sách sẽ
để gây quỹ cho trường. nếu quý vị không mua xin mang sách về văn phòng.
5cent thách đố của năm nay vẫn tiếp tục, xin quý vị ủng hộ để giúp cho những
sinh hoại của trường đặc biệt là các em lớp 6
Buổi họp tới của hội vào ngày 17th Tháng sáu lúc 7:30pm tại phòng nhân viên
Xin quý vi tham dự

Taryn Prior.
P&F President

