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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Tôi xin thông báo với mọi người một tin buồn là hiệu phó
Loretta Hutcheson năm tới sẽ làm hiệu phó tại Padbury
Trường tiểu học Công giáo. Hiệu phó Loretta đã làm làm
việc tại trường của chúng ta tính đến nay đã 15 năm, và 7
năm vừa qua trong chức vụ hiệu phó. Tuy nhiên, Loretta
vẫn còn làm việc với chúng ta từ đây cho tới cuối năm, và
chúng ta còn thời gian để chúc mừng và nói lời tạm biệt.
Trình diễn nghệ thuật Chúng ta có những em học sinh
không những giỏi về các môn như toán và khoa học. Tuy
nhiên, còn có những môn về âm nhạc vì âm nhạc cũng rất
cần thiết, có những em trình diễn độc tấu, một nhóm nhảy
múa hay chơi những dụng cụ như sáo, đàn và trống
vv..Chân thành cảm ơn cô Vanessa Hince, Mrs Adriana
Zuvela, Mrs Mel Trusso, Mrs Tamara Bowman và Mrs
Diana Ballarotta đã dành nhiều thời gian để tập luyện cho
các em
Ngày nhớ ơn Cha Once Một lần nữa hội thân hữu lại
chuẩn bị một bữa sang cho những người đã làm cha và
làm ông trong ngày Thứ Sáu 30 Tháng Tám. Fathers
Những người cha đóng một vai trò lớn trong gia đình là
nuôi dạy những người con. Tuy nhiên cũng rất là khó cho
những người cha đến trường để xem con cái học tập vì
nhiều khi phải làm việc từ sáng sớm và làm suốt tuần. Hội
thân hữu cũng đã gửi thư mời, hy vọng họ cũng sẽ tham
dự.
Bí tích Thêm Sức Xin cầu nguyện cho các em lớp 6 đang
sắp sửa lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức Thứ Bảy 8 Tháng
Chín hay Chúa Nhật 9 Tháng Chín tại giáo xứ. Đây là
thời gian đặc biệt cho các em sẽ trở thành những thành
viên trưởng thành của giáo hội. Tại Bí tích Rửa Tội, hầu
hết do cha mẹ làm quyết định cho các em trở thành con
cái Chúa. Tuy nhiên, tại Bí tích Thêm Sức, do các em chọn
lựa.
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Nghỉ phép dài hạn Tôi sẽ lấy một tuần để nghỉ vào tuần tới, Nếu có vấn đề gì
xin gặp Loretta Hutcheson hay Lisa Liebregts trong khi tôi vắng mặt. Tôi sẽ trở
lại Mary Mac vào Thứ Hai 2 Tháng Chín.
Yours sincerely
Laurie Bechelli

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG
Wednesday
Wednesday
Thursday
Friday

21st August
21st August
22nd August
23rd August

Monday
Monday
Tuesday

26th August
26th August
27th August

Wednesday
Thursday

28th August
29th August

Thursday

29th August

Thursday
Friday
Friday

29th August
30th August
30th August

Friday

30th August

Thursday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

5th September
5th September
6th September
7th September
8th September

Dance Troupe Rehersal
Convention Centre Dance Troupe 6.30pm
Mass 8.45am Yr 2
Book Week Parade (Theme Reading is my
Secret Power)
Pre Primary Excursion SchiTech
Kindy Nurse Screening Recheck
Yr 6 Purple Retreat Day
(Mary MacKillop Centre)
Kindy Nurse Screening Recheck
Yr 6 Aqua Retreat Day
(Mary MacKillop Centre)
Jnr Choir Choral Singing (11-12.30pm)
(Vasto Club Balcatta)
Mass 8.45am Yr 3
Assembly 8.35am (Yrs 4-6)
Father’s Day Breakfast 7am
P&F Father’s Day Stall
Snr Choir & STAR Choir Coral Singing 11-12.30
(Vasto Club Balcatta)
Mass 8.45am Yr 6
Yr 4 Excursion Fremantle Prison
Assembly 8.35am (PP-Yr3)
Confirmation 6pm
Confirmation 9.30am

KHOA HỌC
Khoa học đang thu nhặt những ống giấy, (paper towel tubes), CDs cũ và nắp
đậy những hộp (bottle caps). Nếu quý vị có những thứ đó, xin mang đến
phòng khoa học.
Barb Stojkovski
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MAKE JESUS REAL BEARS
Congratulations to our MJR winners from Week 3 and Week 4 Assemblies.
Week 3 Miya Minas 1A, Louise Bui 3A, Lizzie Collier 5A
Week 4 Jayeda Clark PPA Skye Colangelo 3A Kevin Trinh 6A

TIN TỨC THƯ VIỆN
Đây là tuần lễ của Sách đọc. Những điều sẽ xảy ra trong trường của chúng ta
là –
Raewyn Caisley là tác giả của W.A. sẽ đến thăm trường chúng ta ngày Thứ
Tư và nói chuyện với các lớp từ Pre-Primary tới Lớp 6.
Các em sẽ mặc những y phục giống trong chuốn sách vào Thứ Sáu và diễn
hành chung quanh hội trường.

NHóm MỚI ALEX & FLORA CLUB (Trông coi trẻ trước và sau giờ học tại
nhà thờ )
Nhóm Alex và Flora có một cố giáo mới là Melissa Tartaglia, cô ta là nguo72i
hướng dẫn nhóm trẻ và thương các em. Melissa điện thoại là 0447 019567 hay
qua email
office.marymackillop@bigpond.com

PENOLA

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

PAGE 5

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
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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 Anita bà
Wendy Jacques 0412 866 588.
Mở cửa mỗi Thứ Ba từ 8.35am – 9am.
Chúng tôi nhận những ủng hộ từ đồng phục cũ. Và tất cả những đồng
phục bán được sẽ chuyển tới trường

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 LIỆU
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 thuộc về răng)
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
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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)
‘Worm Wizz’ có bán tại hội thảo của trường
Chúng tôi có thu thập được một số những con giun ‘Worm Wizz’ rất tốt cho
vườn. Xin hãy xem những chai đựng tại buổi hội thảo của trường. Quý vị có
thể ủng hộ chúng tôi bằng những đồng tiển lẻ và quý vị sẽ có những con giun
làm tốt đất và vườn của quý vị sẽ xanh tươi

Các Nắp hộp Plastic
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
Redcycling
Chúng tôi mong quý vị hãy làm thiện nguyện để giúp chúng tôi thu nhặt những
chai plastic của Woolworth hay Coles. Cả hai đều thu nhặt điểm cho Redcycle.
Muốn tìm hiểu them xin vào trang mạng https://www.redcycle.net.au/school
Xin hãy đến gặp cô Sue Curtis lớp 4A để làm thiện nguyện
Thank you for all of your support
Waste Wise Team

TIN TỨC WACA
Đội Bóng chày Tây Úc (The Western Australian Cricket Association) (WACA) sẽ
khuyến khích tham gia vào mùa bóng chày *Cricket” sắp tới. Vào Thứ Hai
16th Tháng Chín Tất cả các em học sinh sẽ tham dự và gia nhập vào đội bóng
này sau giờ học. Đội này sẽ tham gia vào Đội của Tây Úc sẽ được sắp xếp một
số hoạt động cho các em chơi (khoảng 4 hay 5 trò chơi khác nhau ) Các nhân
viên đội bóng của Tây Úc sẽ nói chuyện với các phụ huynh về chương trình và
giá cả khi mà đội bóng được thành lập. Sau giờ học sẽ tập luyện khoảng 1 tiếng
đồng hồ.

HỘI THÂN HỮU
Chúng ta đã đến gần mức của lọ đựng 5 xu. Chân thành cảm ơn đã ủng hộ .
Xin tiếp tục ủng hộ thêm cho những lọ được đầy.
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Vào Thứ Sáu 30st Tháng Tám, chúng ta sẽ tổ chức bữa sáng cho ngày Father’s
day và cửa hang nhỏ. Những người cha nên đến để tham dự bữa ăn sáng với
các em, bắt đầu 7am và kết thúc là 8.30am. Bữa sáng có bacon, trứng hay
sausage với bánh mì ổ tròn. Chúng tôi có thức uống là nước trái cây, cà phê
hay trà nóng, muffins và trái cây tươi
Chúng tôi sẽ gửi giấy thông báo về nhà sau đó kèm theo một dấu hiệu và quý
vị sẽ mang dấu hiệu đến để lấy phần ăn sáng. Nếu quý vị quên, quý vị có thể
lấy lúc buổi sáng của bữa ăn. Sau đó cửa hàng của Father’s day sẽ có bán
những đồ vật kỷ niệm cho những người cha. Chúng tôi hy vọng là có ít nhất 5
người tới giúp trong buổi sáng này. Tuy nhiên có rất nhiều chương trình trong
năm, mong rằng quý vị luôn sẵn sàng ủng hộ và giúp chúng tôi. Xin liên lạc qua
điện thoại 0422 383 036 Nếu có khả năng giúp từ 7:30am-8:30am vào Thứ Sáu
30th Tháng Tám hay một vài giờ trông coi cửa hàng.
Năm nay chúng ta mừng kỷ niệm 30 năm thành lập. Chúng tôi đã đăng ký những
viên gạch để làm con đường giữa nhà thờ và trường học. Nhữn gvie6n gạch
này có thể đề tên của cá nhân hay gia đình nếu quý vị muốn ủng hộ khoảng từ
$25-$35 cho một viên gạch. Chúng tôi sẽ gửi giấy thông báo về gia đình, mong
quý vị nhiệt tình ủng hộ.
Chúng tôi đang có kế hoạch cho đêm đố vui(Quiz night) năm 2019. Sẽ tổ chức
vào ngày Thứ Bảy 26 Tháng Mười, Nếu quý vị có quen biết một số hàng xưởng,
cửa hàng hay những tư nhân kinh doanh, xin liên lạc với hội, vì chúng tôi đang
cần những giải thưởng hay những vật ủng hộ để làm vé xố vv. Nếu quý vị muốn
tham dự vào danh sách của ban tổ chức trong đêm quiz night, liên lạc Joyce
Jakob (pandf@mmccps.wa.edu.au) or Taryn Prior (t.prior82@hotmail.com).
Lisa Mueller là nhân viên tâm lý và xã hội của trường, cô có tổ chức những buổi
khảo sát để giúp cho học sinh và gia đình, những buổi hội thảo YSafe sẽ giúp
cho quý vị hiểu rõ hơn về cách giáo dục và bảo vệ an toàn cho trẻ. Buổi hội thảo
này sẽ vào Thứ Hai 9 Tháng Chín lúc 6pm – 7pm
Buổi họp tới của hội là 16th Tháng Chín lúc 7:30pm trong phòng giáo viên. Kính
mời mọi người tham dự để bàn thảo những chương trình sắp tới

Taryn Prior
P&F President

