
 Lời Ngỏ của Hiệu Trưởng  
 

 Kính gửi quý phụ huynh 
 
Chân thành cảm ơn Hội Thân Hữu đã tận tâm đóng góp và 
tổ chức buổi dico vào Thứ Sáu tuần qua. Thật là một buổi 
tối với nhiều thành quả tốt đẹp, vì các em học sinh đã tham 
gia tích cực và chơi vui hết mình. 
 
Thi đua thể thao với các trường Chúc mừng đội thể thao 
của trường đã đoạt giải hạng ba trong tuần qua. Các học 
sinh đã cố gắng thể hiện tinh thần thi đua thể thao. Cảm 
ơn thầy Power và các nhân viên cũng như phụ huynh đã 
hỗ trợ và giúp các em trong ngày thi này.  
 
Kết quả thi chương trình NAPLAN Tuần qua trong buổi 
họp các giáo viên, chúng tôi đã mở kết quả của chương 
trình thi NAPLAN và tôi rất vui và tự hào vì các em học sinh 
hầy hết đã đạt thành tích cao, chỉ có số ít dưới trung bình  
 
Mobile Phones Quý vị đã nghe rằng năm tới các trường 
chính phủ sẽ không cho các em dùng điện thoại Mobiles 
trong trường. Tuy nhiên bộ Giáo dục Công giáo có một 
chút sự khác biệt và để cho từng trường quyết định. Bởi vì 
họ hiểu rằng một số học sinh cần có điện thoại mobile vì 
một số lý do nào đó. Trường của chúng ta cho rằng nếu 
học sinh có điện thoại, nhưng phải đưa cho thầy cô 
khi vào học. Thầy cô sẽ để trong tủ hay nơi nào đó và 
sẽ trả lại trước khi tan học.  
 
Trong kỷ luật của trường có ghi và các học sinh đồng ý ký 
tên khi bắt đầu năm học, xin hãy nhớ rằng không học 
sinh nào được phép chụp hình các học sinh khác hay 
nhân viên mà không có sự đồng ý của họ. I’mTôi tin 
rằng quý phụ huynh của ủng hộ chúng ta về vấn đề này.  
 
Thể thao mùa hè  Thầy Power đã gửi thông báo về gia 
đình của các học sinh lớp 5 những em sẽ thi đấu chung kết  
thể thao giữa các trường vào Thứ Sáu này. Chúc các em 
đạt nhiều thành quả tốt đẹp. Kính mời quý phụ huynh và 
quý ông bà tham dự để ủng hộ và giúp các em  
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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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Hướng dẫn lớp Kindergarten cho năm 2020 Một mặt chúng ta chuẩn bị nói 
lời chia tay với các học sinh lớp 6, mặt khác, chúng ta cũng chuẩn bị chào đón 
các em lớp Kindergatern vào năm tới và buổi gặp gỡ và hướng dẫn vào  Thứ 
Năm buổi sáng 21 Tháng Mười Một. Chúng tôi đã gửi thông báo tới các gia 
đình và tôi đang hy vọng được gặp các học sinh mới.  
 
AGM Xin hãy nhớ đến họp vào ngày Thứ Hai 25 Tháng Mười Một tại Hội 
Trường. Buổi họp bắt đầu lúc 5.15pm với một vài thức ăn nhẹ. Ban quản trị bắt 
đầu lúc 6pm và Hội thân hữu sẽ tiếp theo sau đó. 
 
Yours sincerely 
Laurie Bechelli 
 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG  
 

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  
Tuesday  19th November PP Excursion Brownes Dairy  
Wednesday   20th November Caversham Wildlife (Yr 1 Excursion) 
Thursday  21st November Mass 8.45am (Yr 1) 
Thursday  21st November Orientation Sessions Kindy 2020  
                                                                 (9-9.45am and 10-10.45am) 
Friday  22nd November Assembly 8.35am (PP-Yr3) 
Monday  25th November Board and P&F AGM 5.15pm 
Monday  25th November Science Incursion (PP/Yr1) 
Tuesday  26th November STEM Expo (school hall) 
Wednesday  27th November Convention Centre Yr 5 Excursion 
      (Stem Technology 9.15am-12.40pm) 
Wednesday  27th November Advent Paraliturgy  (Kindy/PP) 8.45am 
Thursday  28th November Yr 1 Incursion REminda 
Friday  29th November Awards Ceremony 9am  
                                                       (followed by Volunteers’ Morning Tea) 
Tuesday    3rd December Chisholm Yr 6 Induction Day 
Thursday     5th December Whole School Thanksgiving Mass &  
                                                                 Christmas Concert.6pm 
Monday    9th December Reports go home  
Wednesday   11th December Kindy/PP End of Year Incursion Water Play Day 
Thursday   12th December Yr 6 Farewell Mass 8.45am (Whole School) 
Friday   13th December Yr 6 End of year Excursion Outback Splash 
Saturday   14th December Yr 6 Graduation Mass & Dinner  
                                                                 Cricketer’s Arms  
  

Friday   13th December   Kết thúc Term 4 
                                                    (cho học sinh)  

 

CHUYẾN VIẾNG THĂM CỦA HỌC SINH CŨ 
Chào các nhân viên, học sinh, quý ông bà và cha mẹ, tôi tên là Chris Taylor và 
tôi rất hãnh diện để nói lên rằng mỗi Thứ Sáu trog term này tôi sẽ đến trung tâm 
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Thánh Giuse để trợ giúp. Tôi yêu thích công việc này vì tôi học hỏi nhiều nơi 
quý nhân viên và các học sinh. 
 
Chân thành cảm ơn cô Gazia và Hiệu trưởng Bechelli đã cho tôi được tham gia 
công việc này.  
 

Kind Regards Chris Taylor 
 

THI THỂ THAO VỚI CÁC TRƯỜNG KHÁC  
 
Thứ Ba tuần qua một số học sinh đã đại diện trường để thi đấu môn thể thao 
tại trung tâm thể thao của WA và tại B Division CPSSA Carnival. Trường Mary 
MacKillop (2814 điểm) đứng hạng ba sau Holy Rosary (3042) và OLA (2892).  
 
Các học sinh đã cố gắng để giành những thành quả tốt đẹp  
 
Thầy Power xin chân thành cảm ơn các em và quý phụ huynh đã tham gia để 
giúp đỡ. 
 

 
 
 



PENOLA    Community Mass Times: Sat 6.00 pm, Sun 8.00 am, 9.30 am, & 5.00 pm    PAGE 4 

 

 
 
Mr Power 
 

NHỮNG CON GẤU  
Chúc mừng các em đã có thành quả tốt trong term 4,  Week 3 Assembly, Tina 
Truong (6O), Neve Harris (4P) and Hector Richardson (2A). 
 
Term 4, Week 4 Assembly winners Oscar Perry (PPA), Brody Bowra (3A) and 
Tytaniyaa Andrews (6A) 
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HỘI THÁNH VINH SƠN KÊU GỌI ỦNG HỘ QUÀ GIÁNG SINH  

Nhà Trường cùng tham gia với hội Thánh Vinh Sơn thuộc vùng Ballajura để 
cung cấp một số quà và thực phẩm cho những gia đình kém may mắn trong 
mùa Giáng Sinh. Mỗi em học sinh sẽ mang đến trường một món đồ để đóng 
góp, xin quý vị hãy quảng đại ủng hộ chúng tôi. 

Mội gia đình sẽ nhận được lá thư giải thích về vấn đề này. Đây là một cử chỉ 
cao đẹp nói lên tình thương và chia sẻ cũng như giúp đỡ lẫn nhau trong khi 

thiếu thốn, vì mùa Giáng Sinh là mùa vui vẻ và hạnh phúc  

 Mrs Maria Beaney  

 

 

 

 

 

You can attend our upcoming webinar, Brave parenting in a culture riddled with worry, at no cost! 
 

About the webinar 
This webinar is designed to help parents understand where their anxiety about their kids comes from, and 
why they don’t let their kids do half the stuff they did growing up. 
 

Hear from Lenore Skenazy, President of Let Grow, a non-profit promoting childhood independence and 
resilience, and founder of the Free-Range Kids movement. Lenore will talk about ways to make it easy and 
normal to start loosening the reins so both generations get more freedom. 
 

When 
Wednesday 27 November 2019 8:00pm AEDT. 
 

Price 
This webinar is $37 per person to attend, and is free of charge to families at schools that have a membership. 
 

How parents can redeem the voucher 
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1. Click this link: https://www.parentingideas.com.au/parent-resources/parent-webinars/webinar-
brave-parenting-in-a-culture-riddled-with-worry 
2. Click ‘Add to cart’ 
3. Click ‘View cart’ 
4. Enter the voucher code BRAVE and click ‘Apply Coupon’ (valid until 27 December 2019). Your 
discount of $37 will be applied.  
5. Click ‘Proceed to checkout 
6. Fill in your account details. These details are used to login to your account and access your 
parenting material 
7. Click ‘Place Order’ 
 

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  

 
 
 
 
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 

 
 

 

 
 

TIN TỨC CANTEEN  
 

https://www.parentingideas.com.au/parent-resources/parent-webinars/webinar-brave-parenting-in-a-culture-riddled-with-worry
https://www.parentingideas.com.au/parent-resources/parent-webinars/webinar-brave-parenting-in-a-culture-riddled-with-worry
mailto:office.marymackillop@bigpond.com
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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 
 
Xin lưu ý, các học sinh từ lớp 1 tới lớp 6 sẽ đến canteen lấy nước uống 
sau giờ ăn trưa, hoặc đã đăng ký trước sẽ lấy khi lấy giỏ đựng đồ ăn. Ice 
cream sẽ bán sau khi học sinh ăn trưa xong. Nếu đã đăng ký thì trên túi 
đựng đồ ăn sẽ có tên và canteen sẽ theo đó mà phân phối. 
 
 
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   

http://www.ouronlinecanteen.com.au/
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Khi mua quần áo, xin hãy nhớ mang theo giỏ đựng để 
đựng những quần áo đã mua. 
 

 
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  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nghi thức phát thưởng  
 

Các nhân viên và học sinh   

Của trường Mary MacKillop 

Kính mời quý vị tha dự   

Chương trình phát thưởng hằng năm  

Thứ Sáu  29th Tháng Mười Một   

Bắt đầu lúc  9am 

Tại hội trường John Jegorow.   

MONG QUÝ VỊ THAM DỰ  

Mary MacKillop Awards Committee 
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TiỆ c trà cho thiện nguyện 
 

Kính mời quý vị tới tham dự buổi tiệc trà với nhân 
viên trường để nói lên lời chân thành cảm ơn quý vị đã 
quảng đại giúp đỡ chúng tôi trong năm vừa qua. Quý ông 
bà, cha mẹ đã không quản ngại thời gian, công sức và vật 
chất để cùng chúng tôi xây dựng mầm non tương lai 

 
Đại điểm: Phòng nhân viên trường  

Thời gian: Thứ Sáu  29th Tháng Mười Một  - sau nghi thức phát 
thưởng  

Mong quý vị tham dự ! 
 

 

 

 

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  
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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  
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Khu vườn Cộng đồng  
 
Khu vườn cộng đồng nằm giữa nhà xứ và nhà trường đang được xây dựng 
Chúng tôi đang trồng những cây ăn trái và có 6 mảnh đất (làm giống như một 
cái giường) trồng những thứ rau. Các học sinh rất thích trông coi và làm vườn. 
quý vị muốn tham gia xin đón chào. 
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Chân thành cảm ơn  
Waste Wise Team 
 
 

HỘI THÂN HỮU  
 
Chân thành cảm ơn những quý vị ân nhân đã đóng góp trong buổi nhảy disco. 
Mặc du trời nóng nhưng chúng tôi cũng cố gắng làm cho mát mẻ căn phòng để 
các em thoải mái vui chơi  
 
Những em trúng giải của vé số là Sophie KA, Juanita 3A, Nicholas 6P, Peter 
4O, Tyrell 2A, Aston PPP. Chúc mừng các em.  
 
Chúng tôi còn có nhóm thiện nguyện rất là hăng hái nhiệt tình như, Joyce Jakob, 
Nicki Ellul, Alyce Hofmann-Fritz, Melissa Carlson, Anita Caifano, Kerry 
Thorne,  Nevena Sotiroska, Clare Fort, Katie and Hermione Rankin, Belinda and 
Jessica Ferraloro, Brenda Allen, Angela Bond,  Vernice Rahmic, Mariella Smith, 
Raelene Kerin, Karen Milos, Amanda Dillon, Maria Quin and Katherine 
Boychuk, Hailey, Shannon and Karen Gallup,  Adam Camuglia, Laura Htoo and 
Jasmyn Huynm. Quý vị rất là khiêm tốn trong phục vụ, giống như  Thiên thần 
trá hình đến giúp chúng tôi.  
 
Tuần này, trong tất cả các Thánh Lễ chúng tôi đã có cửa hàng bánh ngọt tại 
nhà thờ để gây quỹ giúp cho những người kém may mắn tại Philippines bị trận 
động đất. Nếu ai muốn tham gia làm thiện nguyện xin liên lạc  Taryn Prior 0422 
383 036’ 
 
Sắp hết năm học, chúng tôi có tổ chức buổi họp theo thông lệ ha72ng năm để 
biết về những công việc đã làm trong năm và bầu ra những thành viên tích cực 
cho năm tới. Đơn đã gửi về cho quý vị, xin hãy hăng hái đóng góp và tham gia 
với chúng tôi để xây dựng trường.  
 
Trong term này , chúng tôi cũng có nhiều thứ để ủng hộ cho các em dung trong 
giờ giải lao và giờ ăn trưa. Chúng tôi mong rằng các em sẽ cảm thấy có niềm 
vui và thoải mái trong nhà trường này. 
  
Cuộc họp tời của chúng tôi tại AGM vào THỨ HAI  25th THÁNG MƯỜI MỘT 
LÚC 5:15PM. Đây là buổi họp cuối của hội năm 2019. Xin hãy đến tham gia và 
các vai trò luôn có sẵn cho quý vị để xây dựng cho nhà trường năm 20120. 
 
Taryn Prior 
P&F President  
 
 
 
 
 
 

 


