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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Cassowary Drive, Ballajura WA 6066
PO Box 2185, Malaga WA 6944

Telephone

(08) 9241 7500

Website: www.mmccps.wa.edu.au
Canteen
(08) 9249 9190
Monday, Wednesday, & Friday
Uniform Shop:
Tuesday
Thursday

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

Chiếu Phim buổi Tối
Một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn tới Hội Thân Hữu,
những người đã hy sinh thời gian và công sức để tổ chức
buổi chiếu phim tối đạt nhiều kết quả vào tối Thứ Sáu tuần
qua. Có nhiều học sinh tham dự và phấn khởi trong buổi
chiếu phim này. Hội Thân hữu đã làm việc tích cực để xây
dựng cộng đồng và trường học chúng ta trong tinh thần
yêu thương và đoàn kết. Xin tất cả mọi người hãy ủng hộ
và nâng đỡ.
Buổi Hội thảo của phụ huynh – Giữ gìn an toàn cho trẻ
Thanks Chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã tham dự
buổi hội thảo vào Tối Thứ Hai để thảo luận về vấn đề giữ
gìn an toàn cho trẻ, chương trình này sẽ được đưa vào
chương trình giảng dạy trong nhà trường Mary Mac.
Justine O’Malley là người hướng dẫn và là cố vấn của Bộ
giáo dục Công giáo. Mặc dù số người tham dự ít, nhưng
vẫn có giá trị cho những người tham dự.
Thi đua thể thao Mùa Đông
Mr Power đang chuẩn bị cho Lơp 6 thi đua thể thao cho
Mùa Đông năm nay để thi đấu bộ môn Football, netball và
Soccer. Cuộc thi đấu tổ chức vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu
tại một số địa điểm khác nhau. Mr Power sẽ gửi những chi
tiết về cho gia đình như thường lệ. Kính mời quý phụ huynh
tới để cổ vũ cho các em.
Bản báo cáo
Đây là thời gian bận rộn nhất trong năm vì tất cả các thầy
cô đang làm bản tổng kết của 6 tháng đầu năm. Những
bản báo cáo tổng kết này sẽ được gửi về gia đình vào Thứ
Hai 1 tháng Bảy để quý vị đọc kỹ càng và nếu có thắc mắc
thì liên lạc và gặp thầy cô.
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Hội thảo về trường tích cực This Friday, Thứ Sáu này, cô Mueller và tôi sẽ
tham dự buổi hội thảo về Trường tích cực tại Fremantle. Vấn đề này sẽ tập
trung lớn về sự lành mạnh của học sinh, nhân viên và các gia đình trong cộng
đồng. Sự lành mạnh là điểm lớn trong giáo dục hiện nay. Thế giới đang thay đổi
với một tốc độ kinh khủng, và nhiều vấn đề mới xuất hiện khiến nhà trường cần
phải thích ứng vì thế chúng ta cần phải biết và đáp ứng nhu cầu của các em
học sinh. Nhìn lại vài chục năm vừa qua, truyền thông xã hội đã phát triển nhanh
chóng khiến cho các học sinh nhiều lúc căng thẳng. Có nhiều bạn trẻ đã tiêu
pha rất nhiều thời gian trong truyền thông xã hội, Tuy nhiên, nếu dùng truyền
thông này đúng thì có ích lợi, nhưng đi sai thì cực kỳ nguy hiểm.
Vài tuần trước đây, tôi nghe Pasi Sahlberg đã trình bày với các hiệu trưởng
rằng, tất cả các trường hãy chú ý tới sự giáo dục lành mạnh của cộng đồng,
Pasi đến từ Finland, là nơi có hệ thống giáo dục tốt nhất của thế giới, và là nơi
có sự tập trung trong sự lành mạnh và cân bằng
Quý vị sẽ được biết thêm về trường trong việc giáo dục căn bản và xây dựng
khả năng trong mỗi học sinh. Chúng ta nên biết rằng một vài nước có luật lệ là
không trả lời email công việc sau 6pm. Vì đây là thời gian dành cho gia đình.
Yours sincerely
Laurie Bechelli

NHỰNG NGÀY QUAN TRỌNG
Thursday
Thursday
Friday
Monday
Monday
Monday
Thursday
Friday
Friday
Friday
Sunday

13th June
13th June
14th June
17th June
17th June
17th June
20th June
21st June
21st June
21st June
23rd June

Thursday
Friday
Friday
Monday
Thursday
Friday

27th June
28th June
28th June
1st July
4th July
5th July
th

Friday
5 July
Wednesday 24th July

Mass 8.45am (Yr 1)
Eagles Cup Yrs (Yr 6)
Assembly 8.35am (Yrs 4-6)
Board meeting 6pm
P&F Meeting 7.30pm
Dental Screening (PP, Yrs 3&6)
Pre Primary Paraliturgy 8.45am
Assembly 8.35am (PP-Yrs 3)
Excursion Yr 3 Servite
Winter Carnival Yr 6
Corpus Christi
(All sacramental classes to attend)
Whole School Mass 8.45am Yr 5
Assembly 8.35am (Yrs 4-6)
MMCCPS Cross Country
Reports go Home
Excursion State Theatre Yrs 3&4
Assembly 8.35am (PP-Yr3)

Kết thúc Term 2
Bắt đầu Term 3
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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
TIN TỨC THƯ VIỆN
Tuần này tôi muốn các bạn chú ý tới một vài cuốn sách đang chờ các bạn tới
mượn. Cuốn đầu tiên chủ đề là ‘Những con chim của Úc’ và họa sĩ là Matt
Chun. Những con chim này được ghi rõ một vài chi tiết, tuy nhiên hình ảnh
thật do Matt Chun. Từ lời giới thiệu “trong sự chi tiết tinh tế, họa sĩ Matt Chun
đã cho thấy những sự tốt đẹp của Úc., Những con chim tuyệt vời và khan
hiếm.”

Cuốn kế tiếp là ‘Những dòng sông : một cái nhìn lịch sử từ sông ra biển’ do
Peter Goes. Trong lời giới thiệu “Những dòng sông, Peter Goes đã mặc cho
một sự thiên nhiên, huyền bí, lịch sử và thế giới văn hóa trong những câu
chuyện của những dòng sông lớn của thế giới, những biển cả và đại dương
và tất cả những người đang sống bên cạnh và dọc theo những dòng sông đó.

NHÃN CỦA WOOLWORTHS EARN & LEARN
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Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã và đang cố gắng thu nhặt những nhãn
của Woolworths và mang đến trường cho chúng tôi. Vì từ những nhãn của
Wollworths này chúng tôi sẽ dùng để đổi lấy những dụng cụ cho trường học và
trong việc giảng dạy các em học sinh.
Xin quý vị hãy cố gắng giúp chúng tôi khi đi shop tại Woolworths, lấy những
nhãn từ nhân viên bán hàng và mang về trường cho chúng tôi.
Xin Chúa chúc lành!
Maureen Hunt

THANK YOU KYLIE GAZIA FOR COORDINATING THIS WONDERFUL INITIATIVE
IN MAKING A DIFFERENCE TO THESE CHILDREN’S LIVES.
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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
. ♻️
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.
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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
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 HỘI THÂN HỮU
Chân thành cảm ơn các gia đình đã xem buổi chiếu phim và tối thứ Sáu. Các
học sinh rất là thích thú và vui vẻ. Hội thân hữu đã làm việc thật vất vả và đắc
lực. Chúng tôi sẽ dành một số tiền cho trường để xây dựng trồng cây xanh.
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Hội cũng chân thành cảm ơn cô Lisa đã tổ chức buổi hội thảo cho quý phụ
huynh về vấn đề giữ gìn an toàn cho trẻ. Hy vọng sẽ có những buổi hội thảo kế
tiếp để nâng cao giáo dục cho nhà trường.
Chân thành cảm ơn một số gia đình đã ủng hộ mua những cuốn sách. Tiền bán
sách này sẽ đi vào quỹ của nhà trường. Mong quý phụ huynh vui lòng ủng hộ
nhiều hơn nữa.
Chúng tôi có mở website cho đồng phục cũ của nhà trường với tựa đề là, ‘Mary
Mac Parent Secondhand Uniform Buy & Sell’.
Kỳ họp tới của Hội là 17th Tháng Sáu lúc 7:30pm in tại phòng giáo viên. Mong
quý vị tham dự để bàn về vấn đề 5 xu
Taryn Prior
P&F President

TIN TỨC CỘNG ĐỒNG
PARISH FUND RAISER
CHRISTMAS IN JULY DANCE
6TH JULY 2019
Venue
Cost
Dress
Music
Food on sale

Parish Hall
$15.00
Smart Casual
DJ Rudi and Special Guest Artists
$10.00

Please support this function and have a great time with family and friends
For more information please phone
Sue Faulds 0400 775 083
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