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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Kính gửi quý phụ huynh

TH

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

Chào mừng mọi người trở lại trường sau kỳ nghỉ 2 tuần.
Chúng ta thiết lập một vườn cây để tham quan và học hỏi,
ngoài ra còn làm một hàng rào mới chung quanh sân của
lớp 1 và lớp 2. Tuy chưa hoàn thành nhưng hy vọng một
ngày gần đây các lớp có thể đến thăm.
Bắt đầu term 3, các giáo viên sẽ có hai ngày huấn luyện
chuyên nghiệp về môn toán. Kagan trình bày và hướng
dẫn những nội dung tích cực trong việc học hỏi và cô tin
rằng các giáo viên tham gia và hiểu sâu rộng về vấn đề
này.
Trong thời gian nghỉ, bốn giáo viên đã hoàn thành khóa
huấn luyện Kagan. Hiện nay, trường đã có 12 giáo viên
hoàn thành chương trình này. Ngoài ra hiệu phó Lisa cũng
đã qua khóa huấn luyện để trở thành một người hướng
dẫn Kagan, có nghĩa rằng Lisa có thể huấn luyện các giáo
viên khác.
Thứ Ba 30 Tháng Bảy, Mr Power và một số nhân viên sẽ
dẫn học sinh thi đua thể thao với các trường khác theo
thông lệ hằng năm. Mr Power đã gửi những chi tiết về cho
quý phụ huynh của các em học sinh tham gia thi đấu. Tôi
hy vọng tất cả mọi người đều ủng hộ tích cực và sẵn sàng
giúp đỡ các em
Chụp hình toàn trường sẽ chụp vào các ngày Thứ Tư
Thứ Năm và Thứ Sáu tuần tới. Các em sẽ mặc đồng phục
mùa đông vì hình sẽ được làm vào những bích chương
đặc biệt
Các Thánh Lễ mà các em Thêm Sức cần phải tham dự
Các em Lớp 6 Oversẽ được chịu Phép Thêm Sức vào các
ngày Thứ Bảy 6pm (3 Tháng Tám) hay Chúa Nhật
9.30am (4 Tháng Tám) Các Thánh Lễ tại nhà thờ Giáo xứ
Kính mời quý vị tham dự để cầu nguyện cho các em
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Ngoài ra các em đội Trưởng sẽ có những ngày Tỉnh Tâm vào Thứ Hai 5 Tháng
Tám, nhân viên và học sinh của trường Servite College sẽ hướng dẫn để giúp
các em sống trong sự bình an và trở thành người đầy tớ trung thành luôn hy
sinh phục vụ.
Tuần lễ Thánh Mary MacKillop
Tuần 3 chúng ta sẽ dành một tuần để kính nhớ và làm những việc hy sinh để
dâng kính Thánh Bổn mạng. Đây là một tuần đặc biệt nhất trong một năm, vì
mọi người có cơ hội tụ họp cùng nhau trong cộng đoàn tinh thần đức tin
Thứ Hai tới, ban giám hiệu sẽ họp tại bộ giáo dục cộng giáo. Tất cả các ban
giám hiệu các trường đều phải tham dự. Sau đó, tôi lại có buổi họp của các Hiệu
Trưởng vào Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm, vì tôi là một trong số những người
thuyết trình. Nếu có vấn đề gì, xin gặp các hiệu phó.
Yours sincerely
Laurie Bechelli

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG
Thursday

25th July

Yr 5 Excursion Art Gallery

Friday

26th

Term 3 nộp học phí

Tuesday
Wednesday
Thursday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Monday
Monday
Wednesday
Wednesday
Wednesday
Thursday
Thursday
Friday
Friday

30th July
31st July
1st August
1st August
2nd August
3rd August
4th August
5th August
5th August
5th August
6th August
7th August
7th August
8th August
8th August
9th August
9th August

July

CPSSA Cross Country
Chụp hình trường
Chụp hình trường
Excursion Year 3&4 Regal Theatre
Chụp hình trường
Confirmation Commitment Mass 6pm
Confirmation Commitment Mass 9.30am
Mary MacKillop Week
Yr 6 Leadership Retreat (Servite)
MMCCPS Art Gallery (Church Hall)
Bishop’s RE Test Yr 5
Cup Cake Day
Confirmation Parent Workshop
Mary MacKillop Feast Day (Whole School Mass)
Bishop’s RE Test Yr 3
Assembly (Yrs 4-6)
Mission Mini Fete Day

Chụp hình trường - Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu 31st Tháng Bảy – 2nd
Tháng Tám
Các em chụp hình sẽ mặc đồng phục mùa đông, nếu các em có thể thao, các
em sẽ mang theo trong cặp, khi chụp hình xong sẽ thay y phục thể thao .
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CHỤP HÌNH GIA ĐÌNH CỦA CÁC EM LỚP KINDY Families Các em lớp kindy
muốn chụp hình với gia đình sẽ vào ngày Thứ Tư và Thứ Sáu

MSP Photography
Hệ thống đăng ký trên mạng
Trường tiểu học Công giáo Mary MacKillop
TIN TỨC CHỤP HÌNH TRƯỜNG
Trường sẽ có danh sách chụp hình vào:
Thứ Tư 31st Tháng Bảy 2019, Thứ Năm 1st và Thứ Sáu 2nd Tháng
Tám 2019
Chụp hình lớp / chân dung :
• • Mỗi học sinh sẽ chụp hình, cho dù phải trả lệ phí hay không trả.
• • Trường sẽ có hệ thống trang mạng để đăng ký . Từng em sẽ có trang
mạng mật khẩu hướng dẫn riêng để đăng ký. Trang mạng
www.msp.com.au và theo sự hướng dẫn những nơi để đăng ký
• • Nếu quý vị mất mật khẩu hãy đến văn phòng trường để xin lại
• • Hạn chót của ngày đăng ký là 8.08.2019. Nếu đăng ký trễ sau những
ngày này Anysẽ phải trả them lệ phí là $30.00.
•
Chụp hình gia đình:
• • Phong bì có sẵn tại văn phòng . .
• • Xin quý vị hãy nộp lệ phí trước ngày chụp hình tại văn phòng
• • Xin hãy trả đúng số tiền trên phong bì vì không có tiền thối lại
• • Chụp hình gia đình không đăng ký trên mạng
Chụp hình Đặc biệt /Nhóm Thể thao:
•
• Nếu học sinh trong nhóm đặc biệt/thể thao mà muốn chụp hình cũng sẽ
có mật khẩu trên trang mạng để đăng ký. Các hình chụp sẽ đưa về nhà trường
•
lưu ý: Nhóm các lớp, cá nhân và gia đình thì các hình chụp không có xem
trên trang mạng
MAKE JESUS REAL BEARS
Congratulations to our MJR winners.
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Jonah Casley - 2A
Anthony Vuong - 4P
Ashton Rankin - 6P

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
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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.

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

NHỮNG ĐỒ PHẾ THẢI
Có thể làm lại tại Mary Mac
Chúng tôi có một số chương trình làm lại trại trường và chúng tôi xin quý vị cùng
chúng tôi hãy làm lại một số phế liệu để giảm bớt những phế liệu dư thừa cho
đất nước
Một số chương trình cho phế liệu như sau:
1. Cục pin – cùng đồng hành với hãng tại Malaga
2. Các điện thoại cũ – đồng hành với hãng Mobile Muster
3. Các sản phẩm về răng (các hộp kem đánh răng đã dùng hết, bàn chải,
hộp chỉ răng và những thứ
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4. Soft plastics – part of Redcycle
5. Aluminium cans – through Auscon (so far we have raised $12.60 for our
Cash for Cans)
6. Plastic bread tags – through Terracycle
Chúng tôi có nuôi một số trùng và có thùng compost để đựng những đồ ăn dư
như trái cây và rau. Ngay cả canteen cũng có những thức ăn thưa cho những
con trùng (giun)
Ngày trồng cây của trường
Ngày Thứ Sáu 26th Tháng Bảy Trường sẽ có buổi trồng cây và cô Rita Saffioti
sẽ đến để tham dự buổi trồng cây. Chúng ta sẽ bắt đầu lúc 9.30am và một số
* 3 x Weeping Peppermint Native Trees
* 4 x bush tucker plants
*4 x citrus trees which will be going into our new vegetable garden just behind
the Canteen.
Chân thành cảm ơn Galleria Toyota cho sự ủng hộ và giúp cho vườn trường
có nhiều cây xanh
Nắp hộp sữa
Chúng tôi đang có kế hoạch thu nhặt những nắp của hộp sữa, để làm một số
dụng cụ trong trường. Canteen của trường sẽ thu những bình plastic, hy vọng
quý vị tham gia giúp đỡ
Cảm ơn
Waste Wise Team
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Thứ Hai 5 Tháng Tám tới Thứ hai 12
Tháng Tám

TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬ T
HỘI TRƯỜNG GIÁO XỨ

Thứ Năm 8th Tháng Tám

MARY MACKILLOP FEAST DAY
THÁNH LỄ 8.45 am
Quý ông bà , cha mẹ và thành viên gia đình
Kính mời

Thánh Lễ mừng kính Thánh Mary MacKillop lúc 8.45am
sau đó

dự buổi tiệc trà tại hội trường
Chúng tôi kính mời quý vị tham dự lớp học của chúng tôi
10.00am - 12.00 noon

Hội thân hữu sẽ cung cấp Cupcakes cho học sinh
Xin quý vị không mang vào trường những loại hạt
vì tránh các em bị dị ứng

Thứ Sáu 9th Tháng Tám

HỘI CHỢ NHỎ
K – Yr 2: 9.30am – 10.45am
Yr 3 - Yr 5: 11.30am - 12.30pm
Yr 6 students will be running stalls & activities from 9.30am – 12.30pm

Students may wear
OLDEN DAY CLOTHES OR FREE DRESS
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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 người trông coi Melissa Tartaglia on 0447
019 567.

HỘI THÂN HỮU
Welcome back to Term 3, planning is already underway for this term’s events. We will be holding a
Father’s Day celebration followed by a Father’s Day stall on Friday 30th August, stay tuned for dates
and further information.
Hopefully you have all been collecting those 5 cent coins, we will begin accumulating them at school
in Week 3. This year we will do our challenge with a twist. As a school community we will work
together to raise funds for church pews. Our year 6 s are arranging our school incentives and prizes.
Details will be sent home in Week 2 so keep an eye out for when to start bringing your 5 cent coins
in.
As this year is Mary Mackillop’s 30th Anniversary, we will also be ordering family name paving bricks
for the pathway in our community garden between the school and the church. The bricks will be similar
to previous years in which families or individuals can purchase a brick with their name engraved on it.
This project will begin in the next few weeks and order forms will be sent home for interested families.
We will have some new designs and prices will remain between $25-$35 a brick.
We have also begun planning our Quiz Night for 2019, which will be held on Saturday 26th October.
Further details will be revealed shortly, however, we are keeping an eye out for sponsorships and
donations from small businesses or families within our school. If you or someone you know owns a
small business and would like to get promotions out to the community, please contact the P&F to find
out further information. We are in need of items for raffle prizes, winner’s prizes, decorations, bar
items/staff, small monetary donations towards the hire of quiz masters, etc…if you are interested in
joining the quiz night committee, please contact Joyce Jakob (pandf@mmccps.wa.edu.au) or Taryn
Prior (t.prior82@hotmail.com).
Our second hand uniform shop still has uniforms on offer. Keep an eye out for pop up dates throughout
the term. If you need to access second hand uniforms through the P & F, feel free to join the Second
hand uniform Facebook page, ‘Mary Mac Parent Secondhand Uniform Buy & Sell’.

19th August at 7:30pm

Our next P&F Meeting will be on
in the staffroom. Feel free
to come along to join in discussions regarding our 5 cent Challenge, school fundraising projects and
family oriented projects.
Taryn Prior
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P&F President

TIN TỨC CỘNG ĐỒNG
CHISHOLM SWIM ACADEMY
After a very successful launch of the Chisholm Swim Academy in Term 2 this will again
continue and grow at Chisholm Catholic College indoor heated pool in Term 3. This will
include a comprehensive Learn to Swim program, private lessons as well as junior swim
squads. The program is open to the community and all students are more than welcome to
take part. Enrolment forms are now available for Term 3, 2019. More information available
here:
http://www.chisholm.wa.edu.au/wp-content/uploads/2019/06/Chisholm-Swim-Squad-InformationJune-2019-2.pdf

BALLAJURA COMMUNITY FAIR

Lions Club
Cnr Illawarra Cres and Cassowary Drive
Sunday 25th August 2019
10am to 3.30pm
Craft stalls, animals, food, rides, Entertainment and Amusements
General Enquiries call Robert 0417 988125
Talent Competition X factor $100
Registration are now open richardjill@bigpond.com
Facebook: https://www.facebook.com/BallajuraLionsClub/
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