
 Lời ngỏ của Hiệu Trưởng  
 
Kính gửi quý phụ huynh 
 
Chân thành cảm ơn quý Hội Thân Hữu đã tổ chức một đêm 
đố vui thành công tốt đẹp vào Thứ Bảy tuần qua. Mọi người 
rất phấn khởi hào hứng với nhiều trò chơi thú vị. Công việc 
của Hội thân hữu rất quan trọng đã ủng hộ và giúp đỡ 
trường chúng ta mỗi ngày mỗi phát triển. 
 
Thánh Lễ toàn trường  PleaseTrường chúng ta đã tổ 
chức Thánh Lễ trọng thể kính mừng Các Thánh vào Ngày 
Thứ Năm 31 Tháng Mười 8.45am tại Nhà Thờ Giáo Xứ. 
as we celebrate All Saints day. Chúng ta mừng Kính các 
Thánh vì các ngài luôn sẵn sàng bầu cử cho chúng ta, và 
cũng là những mẫu gương cho chúng ta noi theo, như 
Thánh Mary MacKillo, Thánh Phanxico Assissi và nhiều vị 
Thánh khác, chúng ta có thể học hỏi nơi mỗi vị Thánh các 
nhân đức khác nhau.  
 
Ban Quản trị và Hội Thân Hữu  Năm nay Ban quản trị và 
Hội Thân Hữu rất bận rôn, chúng ta có thể nhìn thấy 2 kế 
hoạch lớn đã có quyết định thi hành. Thứ Nhất ban quản 
trị chấp nhận về cải tiến chương trình IT kỹ thuật, vì cần 
phải tu sửa cho kịp thời đại mới. Trong suốt thời gian nghỉ 
vừa qua, trường đã hoàn toàn sửa sang lại những đường 
dây mới cho hệ thống wifi internet. Và các lớp từ Kindy tới 
year 2 sẽ có iPad cho các học sinh cứ 2 em có một Ipad 
còn từ lớp 3 tới lớp 6 các em sẽ có laptop mới cứ 2 em có 
một cái. Ban quản trị về Kỹ thuật IT gồm (Steve Duncan, 
Jan Nottle, Sue Haynes, Loretta Hutcheson and Lisa 
Liebregts) và tôi bảo đảm rằng đây là một tin tức mới và 
hoàn hảo nhất vì không tính giá cước phí  
 
Một kế hoạch lớn khác là ban quản trị cũng đã đồng ý để 
tu sửa đó là phía trước văn phòng trường. Việc tu sửa này 
sẽ bắt đầu năm tới, và văn phòng tạm thời dời chỗ khác 
cho vài tuần. Trong lúc làm việc, có thể bừa bộn hay không 
được thứ tự ngăn nắp, Nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ 
ủng hộ và giúp đỡ. Chân thành cảm ơn quý vị nhất là Hội 
thân hữu đã đóng góp cả về tinh thần lẫn vật chất  
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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. 

Penola 
 

http://www.mmccps.wa.edu.au/
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Thi đua thể thao giữa các trường  Thầy Power sẽ trở lại làm việc sau thời 
gian nghỉ từ Thứ Hai đến Thứ Ba 5 Tháng Mười Một, quý vị hãy lưu ý đến 
thông báo được gửi về nhà về thi đua thể thao giữa các trường. Kính mời quý 
phụ huynh ủng hộ và giứ các em trong việc chuẩn bị thi đua 
 
Yours sincerely 
Laurie Bechelli 
 
 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG  
 

Thursday  31th October  Whole School Mass 8.45am Yr 2 All Saints 
Friday    1st November Assembly 8.35am (Yrs 4-6) 
Friday    1st November Leadership Day Servite Yr 5 
Monday    4th November Kindy Nurse Screening  
Tuesday    5th November CPSSA Athletics Carnival 
Wednesday    6th November Kindy Nurse Screening  
Thursday    7th November Mass 8.45am Yr 3  
Friday    8th November Assembly 8.35am (PP-Yr 3) 
Friday     8th November Kindy excursion – walking to Woolworths 
                                                                 (Fresh Foods Kids Discovery Tour) 
Friday    8th November P&F Disco  
                                                                 (5.30pm-7.30pm K-Yr5) (5.30pm-8.30pm Yr 6) 
Monday  11th November Servite 2020 Yr 7 Orientation Day 
Thursday  14th November Mass 8.45am Yr 4  
Friday  15th November Assembly 8.35am (Yrs 4-6) 
Friday  15th November CPSSA Yr 5 Summer Carnival  
  
 

Friday   13th December   Kết thúc năm học  
                                                    (của học sinh ) 
 

Congratulations to our MJR winners from last Weeks Assembly. Marieke Vo (PPA), Shagana Tharmalingam 
(40) AND Dylan Khuu (60). 
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TIN TỨC THƯ VIỆN 
 

Sách tiểu thuyết  - Bức tường lớn của Lucy Wu do Wendy Wan-Long Shang 
 
Dưới đây là lời quảng cáo của cuốn sách, hãy đọc và mượn  - 
‘Lucy Wu is about to have the best year of her life, until… 
Lucy is ready to rule the school as a sixth grader, go out for captain of the sixth-grade 
basketball team, and take over the bedroom she had always shared with her sister, who’s 
off to college. 
 
But her plans are ruined when she learns that Yi Po, her great aunt, is coming to visit – for 
a few months.  And she’ll be staying in Lucy’s room!  Lucy’s vision of a perfect year quickly 
begins to crumble as her parents force her to attend Chinese School with the annoying 
know-it-all Talent Chang, and she faces the snobby bully Sloane Connors, who wants to 
scare Lucy off the sixth-grade basketball team.  Lucy’s year is ruined – or is it?’ 

 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

mailto: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    
 
EFTPOS AVAILABLE 
 
Julie  
Giám đốc cửa hàng đồng phục   
 

CỬA HÀNG ĐỒNG PHỤC CŨ  
 

http://www.ouronlinecanteen.com.au/
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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 dư 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 

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 nước để 
nuôi con giun làm tốt đất và vườn của quý vị sẽ xanh tươi  
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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  
 

Câu lạc bộ sống còn  
Thứ Tư tuần qua, một số các em học sinh và nhân viên đã dọn vườn, hy vọng 
mọi ngươi có thể tham gia kế hoạch này vào mỗi Thứ Tư trong giờ trưa. 
Đầu tiên chúng tôi thu hoạch được một số cà rốt và sau đó là trồng rau  
Thơm (Corriander). Một số cà rốt đưa đến canteen để nấu soup và một số 
được bán cho phụ huynh tại buổi hội thảo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nâng cao chế độ vườn tại Woolworths  
 
Nếu quý vị mua đồ tại Woolworths và chi tiêu khoảng $30 quý vị sẽ nhận được 
túi nhỏ hạt giống . Nếu quý vị không cần hãy mang đến cho chúng tôi. Ngoài 
ra, nếu rảnh quý vị hỏi hang xóm hay những người thân quen. Xin mang đến 
lớp 4A.   
 

Thực phẩm không còn dùng  
 
Term tới, trong suốt Tháng Mười trường chúng ta sẽ thu lượm những thực 
phẩm không còn dùng nữa. Ngày Thứ Thư 16 Tháng Mười  là Ngày thực 
phẩm không dùng  và chúng tôi sẽ cố gắng giảm bớt những chất liệu gói hay 
đựng thức ăn của bữa trưa và giải lao không còn sử dụng được. Xin hãy nhìn 
những hình ảnh bên dưới.   
Ngoài ra chúng tôi cũng đã tính toán những con số của những túi nylon hay 
giấy nhựa mà chỉ trong một ngày đã lên tới con số 816 mảnh. Chúng tôi sẽ 
tính toán thêm về con số thực phẩm dư đồ đựng như túi hay giấy nylon để so 

sánh kết quả! 
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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 

 
Hộ i Thân Hữu 
 

 
Chân thành cảm ơn quý vị đã tham gia đóng góp cho buổi tối đố vui được thành 
công và đạt kết quả. Có nhiều quý ân nhân đã ủng hộ rất quảng đại. Chân thành 
cảm ơn. 
 
Chúng ta còn một lần tổ chức nữa là nhảy Disco của trường. Các em lớp 6 đã 
chuẩn bị cho chương trình này, vào cửa tự do. Chúng tôi có bán Pizza và nước 
uống, xin hãy đăng ký để chúng tôi biết số lượng mà chuẩn bị, hạn chót là ngày 
Thứ Năm 7 Tháng Mười Một 
 
Thứ Sáu 8th Tháng Mười Một, 5:30pm to 7:30pm Kindy tới lớp 5 và 7:45 to 
8:30pm chỉ có lớp 6..  
 
Chúng tôi cần một số quý vị thiện nguyện trong buổi nhảy Disco này, xin quý vị 
cho biết thời gian quý vị có thể giúp chúng tôi như trông coi và phân phối hức 
ăn, sau đó ở lại dọn dẹp khi mọi người ra về. Nếu quý vị cho chúng tôi biết thời 
gian nào quý vị có thể giúp chúng tôi, bởi vì thêm một tay thì sẽ bớt gánh nặng 
và làm cho mọi người được phấn khởi. 
 
Đã gần hết năm học, chúng tôi sẽ gửi những đơn để bình chọn cho thành viên 
ban quản trị, vì rất cần những khả năng và không quản ngại khi đóng góp vì lợi 
ích chung để xây dựng cho thế hệ tương lai. 
 
Xin liên lạc qua email, pandf@mmccps.wa.edu.au. Nhựng chức vụ đang có sẵn 
như chủ tịch, phó chủ tịch, thủ quỹ, thư ký và các thành viên trong ban quản trị. 
 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.redcycle.net.au%2Fschool&data=02%7C01%7CJane.Coniglio%40cewa.edu.au%7Cc86d507f51144a29c25d08d71a24a5d2%7Cc5852f2336334f29b38651da53e35e23%7C0%7C0%7C637006617006654991&sdata=Ob4wq%2BhhaoF%2FxnmI8w%2FXUZp7%2Bo0Ci91oRCyog2dmoaA%3D&reserved=0
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Buổi họp tới của hội là Thứ Hai 25th Tháng Mười Một lúc 5:15PM. This Đây là 
buổi họp cuối cùng của năm 2019, xin quý vị tham dự để đóng góp và thảo luận 
hay bình chọn cho năm tới 2020. 
 
 
Taryn Prior 
P&F President  
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Tin Tức Công đồng  
 
VacSWIM 
Enrol now for VacSwim summer holiday swimming lessons! 
With swimming pools and beaches a big part of the Western Australian lifestyle, it Is essential that your 
children learn how to swim and stay safe in the water. 
VacSwim is for all children - from beginners to more advanced swimmers. Your children can start as young as 
five years old.  
There are over 180 VacSwim locations around Western Australia, so wherever your family is spending these 
summer holidays, there will be lessons near you. 
 
Enrol your children in VacSwim now at education.wa.edu.au/swimming. 
 
Find a location near you at education.wa.edu.au/swimming. 

 
 
 

 
 
 

St Joseph’s Subiaco 

invite you all 

to the fifth 

 

Faith in my Life Journey 
 

14 November at 7.30pm 

3 Salvado Road Subiaco 

 

Guest Speakers 

Vicky Burrows – Executive Director. Mission & Ethos, MercyCare 

Maureen Helen - Author 

Tor Taranto – Perth Cana Communities 

 

Music  

Très Classique 

 

Light refreshments will be served at the conclusion of the event. 

 

FREE EVENT 

Gold Coin collection for Perth Cana Communities. 

 ‘Faith is God’s work within us’ 
St Thomas Aquinas 

 

http://education.wa.edu.au/swimming
http://education.wa.edu.au/swimming

