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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Trình diễn Nghệ Thuật
Một lần nữa, tôi chúc mừng tất cả các em học sinh và các
nhân viên đã có công đóng góp trong việc trình diễn nghệ
thuật. Tôi đã từng nghe cũng như đã thấy sự thành công
tốt đẹp của nghệ thuật rất cao. Nếu quý vị muốn thưởng
thức xin đến tham dự tại buổi hội thảo của trường vào cuối
term này Thứ Sáu 20 Tháng Chín lúc 8.35am trong Hội
Trường.
Bí Tích Thêm Sức
The Các em Lớp 6 sẽ nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức vào
chiều Thứ Bẩy và sáng Chúa Nhật tại nhà Thờ . Bí Tích
Thêm Sức sẽ giúp các em trở thành người trưởng thành
trong đức tin của Giáo Hội. Chân thành cảm ơn quý giáo
viên đã tận tình hướng dẫn các em và cha John cũng như
Cha Mark.
Y – Truyền thông an toàn và buổi hội thào của quý phụ
huynh cho việc an toàn của mạng lưới
Chúng ta đang sống trong thời gian mà kỹ thuật mỗi ngày
mỗi phát triển, nhất là về kỹ thuật truyền thông đến với
nhiều hình thức. Nếu biết các dùng và có trách nhiệm thì
hiệu quả cao và tốt, nhưng nếu lạm dụng thì sẽ gây nhiều
rắc rối và nguy hiểm.
Đây không có nghĩa là “chiến dịch của mối lo âu” khi nói
đến truyền thông xã hội. Vì một số phụ huynh cho rằng
truyền thông trên trang mạng gây nhiều nguy hại cho trẻ.
Tuy nhiên, nếu quý vị chưa nắm rõ được điểm mạnh và
yếu của truyền thông trang mạng này, xin đến tham dự
buổi họp tại trường vào Thứ Hai lúc 7pm. Tôi hy vọng quý
vị tham dự nhiệt tình để có cái nhìn về truyền thông trang
mạng và giúp cho các em hiểu cách xử dụng trong những
trường hợp khó khăn và nan giải
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Thi đua thể thao
Hằng năm chúng ta vẫn có những cuộc thi đua thể thao, năm nay tổ chức vào
Thứ Năm 12 Tháng Chín tại sân trường. Nếu ngày đó trời mưa, chúng ta sẽ
dời vào Thứ Sáu 13 Tháng Chín. Đây là một điểm cao trong năm và tôi biết,
các em luôn mong đợi ngày này. Chân thành cảm ơn thầy Power đã sẵn sang
giúp và huấn luyện các em trở thành người có thân thể khỏe mạnh.
Buổi tối diễn đàn
Một điều đáng chú ý nữa là buổi diễn đàn. This Buổi này sẽ tổ chức vào Thứ
Tư 18 Tháng Chín cho các em từ Pre Primary tới lớp 3 tại Hội trường. Buổi
này dành cho các em chia sẻ những kinh nghiệm học hành với quý vị trong term
học
Cùng với các em học sinh nhỏ, chúng ta cũng mong đợi mùa thu hoạch. Buổi
diễn đàn bắt đầu từ 6.30pm và các em học sinh sẽ tụ họp tại lớp lúc
6.00pm.
Yours sincerely
Laurie Bechelli

NHỮNG NGÀY QUAN TRONG
Thursday
Thursday
Friday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Monday
Thursday
Friday
Saturday
Monday
Monday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Thursday
Friday
Tuesday
Thursday

5th September
5th September
6th September
6th September
7th September
8th September
9th September
9th September
12th September
13th September
14th September
16th September
16th September
16th September
17th September
18th September
19th September
19th September
20th September
24th September
26th September

Mass 8.45am Yr 6
Yr 4 Excursion Fremantle Prison
Assembly 8.35am (PP-Yr3)
Australian Girls Choir Workshop 1.15pm
Confirmation 6pm
Confirmation 9.30am
Y Safe Child Workshop
Y Safe Parent Workshop 6-7pm
MMCCPS Athletics Carnival
Assembly (Yrs 4-6) 8.35am
Confirmation Certificate Mass Weekend
K-6 Aboriginal Incursion Hall
Board Meeting 6pm
P&F Meeting 7.30pm
K-6 Aboriginal Incursion Hall
Assembly Night PP-Yr3 6.30pm
Mass 8.45am
Chisholm Presentation (Yr 4) 9.30am
Assembly (PP-Yr 3) – Performing Arts 8.35am
Yr 6 Graduation Photo 9.30am
Whole School Mass (Pre Primary) 8.45am
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Kết thúc Term 3
Khai giảng 4
Kết thúc Term 4

THI ĐUA THỂ THAO
Thi đua thể thao của năm nay sẽ tổ chức vào Thứ Năm 12 Tháng Chín. Chúng
ta hy vọng thời tiết sẽ hài hòa vì đã vào mùa xuân. Các em học sinh đã thực tập
và chuẩn bị để thi đấu những môn thể thao như nhảy xa, ném tạ và nhiều loại
khác nhau cho từng lớp. Kết quả của cuộc thi sẽ thông báo trên bảng có treo
vào khu vực có mái che.
Các em lớp Kindy nếu có mặt tại trường có thể tham dự môn thể thao lúc
10:00am để thi đua chạy và các trò chơi.
Các em học sinh hãy nhớ mang theo bữa ăn trưa, chai nước, kem chống nắng
và đội mũ của trường.

THỨ NĂM 12 Tháng Chín
9.00am
Khai mạc và cầu
nguyện
9.10am
Running
Hurdle
Races
Races
Yr 6
PP
Yr 5
Yr 1
Yr 4
Yr 2
Yr 3
Yr 6
Yr 2
Yr 5
Yr 1
Yr 4
PP
Yr 3
10.15am Shuttle
Shuttle
Relays
Relays
Yr 6
Yr 1
Yr 5
Yr 2
Yr 4
Yr 3
10.45am Team
Team
Games
Games
Yr 4,5,6
PP &
Yr
1,2,3
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12.30pm LUNCH BREAK
1.30pm Games...continued
2.40pm PRESENTATIONS

100m / 400m Chung kết - Thứ Ba 10 Tháng Chín
Vì phải sắp xếp sân chơi cho cuộc thi thể thao, nên cuộc thi thể thao chạy nhanh
100m và 400m cho các lớp 4, 5 & 6 sẽ tổ chức trước ngày thi cho toàn trường.
Cộc thi này sẽ tổ chức vào Thứ Ba 10 Tháng Chín at theo lich trình thời gian
như sau. Kính mời quý phụ huynh tham dự.
100m lúc – 9:00am
400m chung kết – 2:00pm
Laurie Power
PE Teacher
NHỮNG CON GẤU TRÚC
Chúc mừng các em đã đoạt giải vào tuần 5.
Ben Daniel (5P), Jade Do (4P), and Ava Iuliano (2A)

CÁC EM CỦA QUÝ VỊ THƯỜNG RƠI VÀO YOUTUBE HỐ CỦA THỎ?
Khi gặp các em tôi thường hỏi các em làm gì khi các em có thời gian rảnh rỗi.
Dĩ nhiên đa số các em đều trả lời rằng các em chơi trò chơi trên mạng hay xem
những gì có trên internet, nhất là trên youtube. Tôi lại hỏi them, các em xem
những gì, chúng trả lời: ‘Nhiều thứ!’ Khoảng 300 giờ được lấy xuống từ Youtube
và những video xuất hiện trên màn hình, giống như là Youtube có thể cung cấp
những thứ thật tẻ nhạt.
Tôi cũng thường nói chuyện với một số quý phụ huynh những người thường có
sự rắc rối về con em mình khi chúng không nghe lời, nhất là khi chúng sử dụng
Ipad hay máy vi tính ngay cả khi chúng ăn cơm hay leo lên giường ngủ, và kết
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quả là cãi nhau và nổi trận lôi đình khiến cho cửa nhà mất hòa khí! Đây là những
niềm vui nhưng cũng là sự thách đố trong việc giáo dục các em trong từng lứa
tuổi đang lớn lên
“Cyber Expert và nhà tâm lý Jordan Foster từ ySafe giải thích ‘YouTube’s luôn
luôn quảng cáo không là kết quả, nó chỉ là một loạt video mục tiêu cho người
xem. Những đứa trẻ được cung cấp những nguồn giải trí không bao giờ tận
cùng giống như là bộ phim hoạt hình Peppa Pig mà nội dung không thích hợp
mà cha mẹ không hế hay biết. Do đó mà Cyber Experts cho rằng YouTube là
hố của thỏ Jordan cũng giải thích thêm: Một phụ huynh lúc đầu mở một phim hoạt hình cho
con cái để mình lo cho bữa cơm chiều, nhưng phim lại ngắn và đứa trẻ đã nhanh
chóng mở phim hoạt hình khác dựa theo danh sách, và chúng đã xem những
phim hoạt hình tục tĩu, dung những lời lẽ thô tục và bẩn thỉu
Chúng ta may mắn có chương trình YSafe sẽ tổ chức vào ngày Thứ Hai 9th
Tháng Chín. Nếu quý vị chưa đăng ký, xin làm ơn hãy thực hiện ngay.
Lisa Mueller
School Counsellor
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TIN TỨC THƯ VIỆN
Ngày diễn hành của tuần lễ sách rất là vui nhộn và mọi người đều phấn khởi.
Nhiếu tấm hình rất đẹp của các em học sinh cũng như nhân viên đã được
trưng bày tại thư viện. Các em học sinh rất là yêu thích những tấm hình này

Raewyn Caisley, là tác giả đã viết nhiều sách và đến thăm trường trong thời
gian của tuần lễ sách vở để nói chuyện với các học sinh.
Tư lớp Pre-Primary tới lớp 6. Raewyn đã thay đổi chủ đề theo từng lớp cho
phù hợp với lứa tuổi. Những học sinh lớn, cô đã cho những phương pháp để
viết câu chuyện và những cách sắp đặt của một câu chuyện trong sách của
tác giả. Các em học sinh lắng nghe một cách chăm chú và lãnh hội được
nhiều điều hay.

KHOA HỌC
Phòng khoa học vẫn đan gca62n những cuộn giấy như
Cuộn lõi của giấy lau tay
CDs cũ
Chìa khóa cũ
Nắp hộp đựng – nhựa hay sắt
Hộp nhỏ (tissue, tea, muesli bars, etc)
Các hộp không như (yoghurt, butter, etc)
Cảm ơn
Barb Stojkovski and Helen Jerkovich

Nhóm Mới 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. Hay qua email : office.marymackillop@bigpond.com
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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
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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 Anita bà
Wendy Jacques 0412 866 588.
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

Làm ơn đăng ký ngay
Vì chỉ còn có một số chỗ
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
Kiểm tra những túi nylon
Thứ Ba tuần qua, chún gto6i đã thu nhặt được những túi nylon sau giờ giải lao
và bữa ăn trưa. Trong một ngày chúng tôi đã thu lượm được khoảng 816 những
túi nylon. Tính ra khoảng trên 4000 trong một tuần và trung bình khoảng 163,000
trong một năm. Chúng tôi đang có kế hoạch làm giảm bớt những phế liệu không
cần thiết.
Kế hoạch mới của chương trình làm lại
Chúng tôi đang thâu lượm những bút viết, bảng trắn, những đồ dung cho văn
phòng. Xin mang đến văn phòng hay thư viện.
Muốn biết thêm chi tiết qua trang mạng:
https://www.terracycle.com/en-AU/brigades/writing-instruments-recycling-au
CẦN LÀM THIỆN NGUYỆN
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
Chân thành cảm ơn
Waste Wise Team
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HỘI THÂN HỮU
Chân thành cảm ơn quý vị đã đóng góp bữa sáng cho ngày Father’s Day đạt
nhiều kết quả tốt đẹp.
Chân thành cảm ơn McLoughlin Butchers đã ủng hộ thịt. McLoughlin đã cho
bacon, xúc xích. Chúng tôi đã phục vụ khoảng 500 người trong bữa sáng đó với
bánh mì và trứng và thịt từ cửa hàng của McLoughin
Một lời cảm ơn nữa tới những thiên thần đã phục vụ trong suốt ngày Father’Day
Chúng tôi vẫn tiếp tục kêu gọi ủng hộ 5 xu. Nếu như lọ đựng đầu tiên đã đầy,
chúng tôi sẽ đưa lọ thứ hai. Xin quý vị quảng đại giúp đỡ
Năm nay, trường chúng ta sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập. Chúng tôi sẽ xây những
con đường từ nhà thờ đến trường học bằng những viên gạch có khắc tên của
quý vị, cá nhân hay gia đình tùy theo quý vị mong muốn. Chúng tôi sẽ gửi đơn
về cho quý vị. Có 2 loại giá $30 & $35 tùy theo quý vị lựa chọn.
Ngoài ra chúng tôi sẽ tổ chức đêm đố vui cho năm 2019 vào tối Thứ Bảy 26
Tháng mười. Nếu quý vị biết những mạnh thường quân xin giới thiệu cho chúng
tôi. Chúng tôi sẽ làm giải thưởng qua bán vé số
Nếu quý vị muốn thiện nguyện trong nhóm tổ chức đến đố vui xin liên lạc Joyce
Jakob (pandf@mmccps.wa.edu.au) hay Taryn Prior (t.prior82@hotmail.com).
Chúng tôi sẽ họp trong kỳ tới là 16th Tháng Chín lúc 7:30pm tại phòng nhân viên
Taryn Prior
P&F President

TIN TỨC CỘNG ĐỒNG
MERCY COLLEGE OPEN DAY
Tuesday 17 September – 3.30pm
See what Mercy has to offer your family by attending their next Open Day.
They will also be holding their Learning Journey for current students so all classrooms will be
open.
Student led tours last for approximately 1 hour and will include afternoon tea with their
Principal Mrs Julie Hornby.
To register, please phone Ms Lee-Ann Ottenhof 9247 9223.

PENOLA

Community Mass Times: Sat 6.00 pm, Sun 8.00 am, 9.30 am, & 5.00 pm
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Lee-Ann Ottenhof | Enrolments & Marketing Officer
26 Mirrabooka Avenue
Koondoola WA 6064
t: +61 (08) 9247 9223 | f: +61 (08) 9247 9296
e: lee-ann.ottenhof@cewa.edu.au
w: mercy.wa.edu.au

