
 

 Lời ngỏ của Hiệu Trưởng 

 
Kính gửi quý phụ huynh 
 
 
Chào mừng quý vị đến trường khởi đầu cho một năm học 
mới! Tôi hy vọng trong kỳ nghỉ vừa qua quý vị đã có một 
tinh thần và thể lực sảng khoái để chuẩn bị cho một năm 
học mới. Tôi cũng hân hoan chào đón những nhân viên 
mới như hiệu phó Jacki Tucker, Sonja Roberton và Lauren 
Di Girolami và một số học sinh mới. 
Ngoài ra văn phòng cũng được sửa sang lại và nhìn rất là 
thoáng mát và rộng rãi. Chân thành cảm ơn ban quản trị 
và nhân viên văn phòng Barb Burton, Jane Coniglio và Sua 
Haynes đã đóng góp nhiều công sức cho công việc này. 
 
Nâng cao chất lượng kỹ thuật    
 
Trong kỳ nghỉ vừa qua Steve Duncan rất bận rôn với công 
việc kỹ thuật cho từng lớp học (Tuy nhiên vì những đám 
cháy rừng nên xe vận tải không thể chuyên chở những 
dụng cụ qua vùng Nullarbor đúng thời gian chúng ta quy 
định, chúng ta phải chờ trong vòng hai tuần lễ). Tất cả các 
lớp đã có màn ảnh 80 inch (khoảng 2m) thay thế cho bảng 
viết. Thêm vào đó các lớp nhỏ có ipad lớp lớn hơn có thêm 
laptop. Các phòng computer có laptop lớn và dễ dàng xử 
dụng. 
Chân thành cảm ơn ban quản trị, nhân viên kỹ thuật đã 
đóng góp nhiều công sức trong kỳ nghỉ vừa qua để hoàn 
thành công việc này tại Mary MacKillop 
 
Buôi thông tin của quý phụ huynh Xin quý vị đến tham 
dự buổi họp vào Thứ Hai 10 Tháng Hai lúc 6pm tại Hội 
trường. Tôi sẽ thuyết trình khoảng 15 phút và sau đó quý 
vị sẽ tham quan các lớp và trao đổi vối thấy cô giáo hờm 
hai lần mỗi lần trong khoảng 30 phút. Lần đầu từ 6.20pm 
tới 6.50pm, lần 2 từ 7pm đến 7.30pm. Buổi gặp gỡ này là 
để tìm hiểu chung về phương pháp giáo dục đào tạo. Nếu 
quý vị muốn tìm hiểu về con em quý vị, xin làm cuộc hẹn 
cho lấn khác.  
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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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Chính sách về thuốc men  Đây là chính sách thuốc men của nhà trường  chỉ 
có cha mẹ hay những người có bằng chuyên nghiệp về thuốc mới đưa 
thuốc cho các học sinh. Điều này bao gồm cả loại paracetamol. Nhà trường 
không có trách nhiệm phân phát thuốc và cũng không can ngăn trừ phi có điều 
quan trọng hay vì tính mạng nguy hiểm. 
Đôi khi thỉnh thoảng chúng tôi có thể làm, nhưng không có nghĩa là chúng tôi 
phải làm, trừ phi chúng tôi có giấy từ bác sĩ, phác họa chương trình những chi 
tiết quan trọng cần làm. 
 
Quý phụ huynh nhớ cho con em mình thuốc men cần dùng khi mang đến 
trường theo lời của bác sĩ. Chân thành cảm ơn. 
 
Ban quản trị và hội thân hữu  Buổi họp đầu tiên của năm học vào Thứ Hai 17 
Tháng Hai tại phòng nhân viên. Hội thân hữu họp lúc 8.45am và ban quản trị 
lúc 6pm. 
 

Đêm vui chơi gia đình  The P&F Hội Thân hữu sẽ tổ chức đêm vui cơi gia đình 
vào tối Thứ Sáu 21 Tháng Hai. Tôi hy vọng quý vị tham gia hưởng ứng cho 
đêm vui chơi này để ủng hộ cho trường  
 
Yours sincerely 
Laurie Bechelli 
 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG  
 
Thursday 6th February  Whole School Mass 8.45am       
Thursday  6th February  Swimming Trials (Yrs 4-6) 
Friday 7th February  Assembly 8.35am  
Friday  7th February  Swimming Trials (Yrs 4-6)          
Monday 10th February  Kindy –Yr 6 Parent Information Night 6pm 
Thursday 13th February Yr 6 Mass 8.45am 
    (Reconciliation following Mass Yr 6) 
Friday 14th February Assembly 8.35am (PP-Yr3) 
Monday 17th February P&F Meeting 8.45am 
Monday 17th February Board Meeting 6pm 
Thursday 20th February Year 5 Mass 8.45am 
    (Reconciliation following Mass Yr 5) 

Friday 21st February Term 1 Hạn nộp học phí  
Friday 21st February Assembly 8.35am (Yrs 4-6)  
Friday 21st February Đêm vui chơi gia đình  5-9pm 
Saturday  22nd February Reconciliation Commitment Mass 6pm 
Sunday 23rd February Reconciliation Commitment Mass 9.30pm 
 

Monday 2ndMarch  Nghỉ học  
 
 

 
THI ĐUA BƠI LỘI 
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Thi đua bơi lội sẽ tổ chức vào TUẦN NÀY tại trung tâm hồ bơi Ballajura. (giao 
đoạn giữa Cnr Illawara Cres và  Kingfisher Ave.) Các học sinh sẽ di chuyển 
bằng xe bus vừa đi và về. Cuộc thi này sẽ giúp các em phấn đấu cho cuộc thi 
vào tuần 5. Thông báo sẽ gửi về cho gia đình với chi tiết. 
 

Ngày  10AM 11AM 12PM 1:45P
M 

Thứ Năm  6th Feb 6A 5P 6O 4A 

Thứ Sáu  7th Feb 6P 5A 5O 4P 

 
Các học sinh mặc đồng phục thể thao và có tên rõ ràng trên đồng phục. Có 
người giám sát tại hồ bơi để giữ an ninh và trật tự  
 
Quý phụ huynh hỗ trợ  để giúp thầy Power sẽ gặp tại hồ bơi. 
 
Bộ Giáo Dục Công giáo WA 
 
Phòng hội họp gần với hội trường vẫn tiếp tục cho các nhân viên của Bộ giáo 
dục công giáo xử dụng. Xin quý vị lưu ý rằng những chỗ đậu xe trong bãi đậu 
vẫn dành riêng cho các nhân viên đó. 
  
Các học sinh mới và gia đình mới 
 
Khi chúng ta bắt đầu một năm học mới. Tôi chúc quý vị nhiều may mắn, và hãy 
làm quen với mội người trong trường. Xin quý vị hãy chào đón nhau bằng tình 
thân thương để không ai bị cảm thấy xa lạ. 
 
Dị ứng thực phẩm 
 
Xin quý phụ huynh lưu ý, trong trường có một số học sinh bị dị ứng về thực 
phẩm. Nhưng quý vị đừng lo lắng, vì chúng tôi luôn cố gắng giúp các em được 
an toàn trong vấn đề này. 
 
Xin quý vị cũng luôn dặn dò các em là không chia sẻ thức ăn cho người khác  
hay mua thức ăn từ canteen ở trường cho người khác. Xin quý vị thông cảm và 
giúp đỡ.  
 
Những em học sinh bị dị ứng sẽ có hình thập tự đỏ trên cổ áo. Xin quý vị lưu ý 
nếu con em quý vị có bệnh này xin liên lạc với văn phòng để có hình thập tự đỏ.  
 
Ngoài ra, xin quý vị đừng mang đến trường những thực phẩm có các loại hạt, 
vì sẽ gây nguy hại cho một số em bị dị ứng trong trường. Đây là chính sách 
của trường về sức khỏe và sự an toàn cho các học sinh.  
 
Học sinh Đau ốm/không khỏe tại trường  
 
Nếu các em không khỏe/ đau bệnh, xin quý vị đừng mang các em đến trường. 
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Vì có thể các em sẽ làm lây lan sang các em khác. Khi nào các em khỏi hẳn hãy 
đi học lại. Chân thành cảm ơn. 
 

Thông báo chấp thuận cho di chuyển  
 
Để tránh tình trạng cho quý vị phải ký tên nhiều lần cho mội lần di chuyển, sẽ 
có một thông báo gửi về cho quý vị cho cả năm để cho các em di chuyển bằng 
xe bus. Xin quý vị ký tên vào lá đơn và đem đến cho thầy cô giáo. Nếu quý vị 
chưa nhận được, xin hãy đến văn phòng để nhận. 
 
NHỮNG NGÀY HỌC SINH NGHỈ HỌC TRONG NĂM 2020 
 
Những ngày học sinh nghỉ học sau đây, vì các giáo viên sẽ được huấn luyện 
về chuyên môn: 
 
Thứ Hai 28th Tháng Tư 2020 
Thứ Hai 20th Tháng Bảy 2020 
Thứ Ba  21st  Tháng Bảy 2020 
Thứ Sáu 25th Tháng Chín 2020 
Thứ Hai 12th  Tháng Mười 2020 

 

 

Ban quản trị trường 2020 
Albert Ferralloro (Chủ tịch)               Amy Lam                       
Colin Schotte   (Thủ quỹ )                David Phan               
Bryce Parry              Laurie Bechelli (Ex Officio) 
Pierre DeLongis                                 Fr John Jegorow (Ex Officio           
Deanne Wright                                  Wayne Ehlers (Parish Rep)                           
             
Hội Thân Hữu 2020 
Alyce Hofmann-Fritz          President 
Samantha Parry                    Vice President 
Daniel Armenti             Treasurer 
Melissa Richardson     Secretary 
 
THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG  
Lớp 1 tới lớp 6 
8.00 am  giám sát trông coi  
8.20 am  Mở cửa lớp học  
8.30 am  Bắt đầu giờ học  
10.35 am  MORNING TEA     
10.55 am  Tiết học thứ hai  
12.55 pm  LUNCHTIME  
1.35 pm  Tiết học thứ ba  
2.50 pm  Thu dọn vệ sinh lớp  
3.00 pm  TAN HỌC  
3.20 pm  Hết giờ trông coi  
 
Pre-Primary 
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8.20 am   Mở cửa lớp học  
3.00 pm  Tan học  
 
Kindergarten 
8.30 am  Mở cửa lớp học  
8.45 am  Bắt đầu giờ học  
2.50 pm  Tan học  
 

Nếu học sinh không có mặt tại lớp đúng 8.30am, các em phải đến văn phòng 
ký tên trước khi vào lớp, nếu không sẽ bị coi là vắng mặt. 

 

VẮNG MẶT  
Nhà trường đã kết hợp với App (trang mạng) cho quý phụ huynh dễ dàng liên 
lạc thông tin về sự vắng mặt của các em. Nhưng nếu quý vị dung email để thông 
báo với giáo viên lớp, xin hãy ghi thêm địa chỉ email của văn phòng email – 
admin@mmccps.wa.edu.au. Nếu quý vị gọi cho văn phòng 9241 7500 trước 
9am. Quý vị vẫn nên dùng email hay App để có chứng từ để lại  
Nếu học sinh vắng mặt, khi nhà trường không biết, quý vị nên dùng điện thoại 
nhắn tin  
 
KHÔNG THÍCH HỢP ĐỂ CHƠI THỂ THAO HAY NHẢY MÚA? 
 
Quý vị cho rằng học sinh con em quý vị không thể tham gia vào chương trình 
thể thao vì lý do sức khỏe hay tai nạn. Mr Power & Miss Hince yêu cầu rằng 
thay vì miễn trừ những bài học cho con em mình thì hãy yêu cầu rằng con em 
tôi chỉ tham gia khi đúng tiêu chuẩn theo khả năng có hạn  
 
Nhiều quý vị cho rằng thể thao hay nhảy múa hay những chương trình đóng 
kịch cần phải có thể lực tráng kiện. Tuy nhiên không phải tất cả những bài học 
đều thô bạo và nhảy cao để có thể xảy ra tai nạn. Thông thường những bài học 
đều có kiểm soát tốc độ và đôi khi cũng không di chuyển. Cho nên tất cả các 
em cần phải hoạt đệng cả về trí óc lẫn hoạt động chân tay để phát triển cả về 
trí lực lẫn thể lực  
 
HƯỚNG DẪN ĐỒNG PHỤC TRƯỜNG 2020 
 
Chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục làm đúng tiêu chuẩn đồng phục của 
trường.  Năm 2020, sẽ có những thông báo gửi về cho quý vị, nếu các em không 
tuân thủ đúng quý định đồng phục trường. Xin quý vị hãy lưu ý đến đồng phục 
của các em mỗi khi đến trường. 
  
THÔNG TIN Y HỌC VÀ KẾ HOẠCH BỆNH SUYỄN  
 
Để an toàn cho các em tại nhà trường. Chúng tôi sẽ theo dõi về 
bệnh tình của các em với những thuốc thang liên quan cần có. 
Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ gửi những tời đơn cho quý vị. 
Xin quý vị điền đầy đủ thông tin cho chúng tôi và mang lại văn phòng càng sớm 

mailto:admin@mmccps.wa.edu.au
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càng tốt. 
 
ĐƯA ĐÓN HỌC SINH VÀ TRÔNG COI SAU GIỜ HỌC  
 
Kindergarten  
Các em học sinh đưa đón tại lớp. 
 
Pre-Primary tới lớp 2 
Sau giờ học sẽ đón tại bãi đậu xe trước văn phòng. Các em lớp 3 đến lớp 6 
cũng sẽ đón tại đây nếu cùng gia đình có các em nhỏ học lớp Pre primary, 1 và 
lớp 2  
 
Lớp 3 tới Lớp 6  
 
Sau giờ học sẽ đón tại khu vực cạnh nhà thờ, cho tới 3.20 pm.   
 
Sau 3.20 pm, Nếu học sinh vẫn còn chưa ai đón, sẽ đưa đến bãi đậu xe trước 
văn phòng. 
 
Học sinh có thể chơi tại sân cỏ sau giờ tan học, nhưng  phải có cha mẹ 
trông coi, hoăc có người lớn giám sát, Nếu không có người lớn, các em 
không được chơi. 
 
Nếu cha mẹ không đón đúng  3.30 pm, cha mẹ cần gặp Hiệu trưởng hay phó 
hiệu trưởng. Tuy nhiên, vì lý do kẹt đường, không đến đúng giờ, cha mẹ nên 
điện thoại thông báo cho văn phòng 9241 7500. 
 
ĐÓN HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC 
Quý vị đón học sinh trong giờ học cần đến văn phòng ký tên trước khi đón và 
sau đó trở lại cũng đến văn phòng ký tên trước khi học sinh về lại lớp. 
 
ĐI VÀO TRONG TRƯỜNG HỌC  
 
Các cổng của trường học xử dụng remote control (Điều khiển từ xa bằng dụng 
cụ). Cho nên không có ai được tự tiện vào trường học trong thời gian từ 8.45 
am tới 2.30 pm mỗi ngày. Nếu quý vị có công việc, cần liên hệ văn phòng để 
được phép đi vào trường  
 
CHA MẸ, NGƯỜI KHÁCH  ĐI VÀO TRƯỜNG TRONG GIỜ HỌC  
Tất cả quý vị muốn đi vào trường trong thời gian từ 8.45 am tới 2.30 pm, cần 
phải đến văn phòng ký tên. Đây là chính sách của nhà trường  
 
ĐƯA HÌNH ẢNH HỌC SINH VÀO TRANG MẠNG CỦA TRƯỜNG  
 
Xin lưu ý về các hình ảnh của học sinh đưa vào trang mạng của trường, như 
video văn nghệ, hội thảo, Thánh Lễ, hay tất cả những sự kiện hoạt động trong 
trường đều là xử dụng theo chính sách và cá nhân, cho nên quý vị khi đem 
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những hình ảnh học sinh xử dụng cho mục đính khác mà thì phải có sự đồng ý 
của quý phụ huynh và nhà trường. Mong quý vị thông cảm và hiểu vấn đề này 
 
TỜ THÔNG TIN VÀ TRANG MẠNG VÀ APP 
Xin lưu ý tờ Penola luôn có trên trang mạng và sẽ liên kết với email tới quý vị 
vào mỗi 2 tuần ngày Thứ Tư. Nếu quý phụ huynh không nhận được tờ Penola 
trên trang mạng. Quý vị đến văn phòng nhận tờ copy và tờ Penola sẽ hướng 
dẫn cách tải những thông tin của trường. Hy vọng chúng tôi càng ngày càng 
phát triển sự giáo dục qua những cách đối thoại với phụ huynh. 
  
. 
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TÚI ĐỰNG NHỮNG HỒ SƠ TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT NĂM 2020 
 
Trong 2 năm vừa qua, chúng tôi đã thay thế hồ sơ triển lãm nghệ thuật đựng 
trong những túi bìa  A4 có chứa các đề mục từ lớp 2 – lớp 6, hy vọng sẽ giảm 
nhẹ giá cả cho quý phụ huynh. Chúng tôi cũng chia từng phần cho mỗi năm và 
các túi bìa plastic đựng được giữ cẩn thận trong phòng nhạc. Những túi bìa năm 
2019  đã gửi về nhà với thông báo là túi bìa sẽ dùng tiếp cho năm nay. Nếu các 
em chưa có vì là học sinh mới hay không có vì đã làm mất, thì cần phải mua cái 
mới cho 2020. Những túi bìa plastic có bán tại các cửa hang như Big W và 
Officework 
 
Vanessa Hince 
 

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ NĂM  2020 
 
Những thông tin về học phí quý vị có thể tìm trên trang mạng của trường  
www.mmccps.wa.edu.au. Bản đóng học phí sẽ gửi về cho quý vị hôm nay qua 
học sinh. Xin quý vị xem xét cặp sách của các em. 
 
Học phí từ Kindy tới Lớp 6  -  Học phí toàn năm sẽ gửi về cho quý vị bắt đầu 
năm học. Mỗi term trước ngày nghỉ cũng sẽ gửi về cho quý vị để nhắc tiền học 
phí quý vị phải nộp. Nộp học phí có thể trả theo cách như 2 tuần, 1 tháng hay 3 
tháng căn bản là vào Thứ Tư hay Thứ Sáu các tờ đơn luôn có sẵn tại văn 
phòng hay trên trang mạng trường   www.mmccps.wa.edu.au 
 
CÁC NGÀY NÔP HỌC PHÍ CỦA TERM              
Term 1 hạn chót   21/02/2020        Term 2 hạn chót      1/05/2020 
                                                       
Term 3 hạn chót    24/07/2020        Term 4 hạn chót    16/10/2020 
 
Cách trả học phí như sau: 

 

 

BPAY 

Telephone and Internet Banking - call your bank to pay your 
account quoting our Biller Code and your Reference Number. 
Regular cycles can be set up.  Please note School preference 
is for a Wednesday or Friday as payment day. 

 

EFTPOS   
Various bank or credit cards are accepted for prompt 
payment at the school office.  
Hours 8.15am – 3.30pm (excluding American Express and 
Diners Club). 

 

Paying in Person 
Present the remittance advice with your payment to the School 
Office during office. Hours 8:15am – 3:30pm. 

http://www.mmccps.wa.edu.au/
http://www.mmccps.wa.edu.au/
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GIẢM GIÁ THEO THẺ HEALTH CARE  (HCC) 
 
Những gia đình có thẻ ily Health Care & và thẻ Pensioner Concession  
trong năm 2020, sẽ được giảm giá học phí cho các gia đình có học sinh từ  
Kindergarten tới lớp 6 theo chính sách của bộ giáo dục Công giáo. Tuy 
nhiên tất cả những dụng cụ hay văn phòng phẩm sẽ vẫn nộp đầy đủ 
 
Học phí giảm giá theo như sau cho em thứ nhất: 
 

Kindy Annual Tuition Fee for Kindy $390 per annum 

Years PP - 6 Annual Tuition Fee for  
1st Child 

$390 per annum 

 

Mỗi năm quý vị cần phải mang thẻ mới đến văn phòng để làm hồ sơ  
Hạn chót cho năm nay là  6th Tháng Ba 2020. 
 
TRỢ GIÚP GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN 
 
Những gia đình không có thẻ giảm giá, nhưng có khó khăn về tài chánh 
không thể nộp học phí đúng tiêu chuẩn. Xin vui lòng liên lạc với văn phòng 
để làm cuộc hẹn với hiệu trưởng  
 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hay cần trợ giúp về học phí. Quý vị có thể gọi 
cho tôi qua số Ph: 92417506 hay email finance@mmccps.wa.edu.au.  Tôi 
rất sẵn long trợ giúp 
 
Chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ và giúp đỡ trường, qua đó trường có đủ 
tài chánh để giúp các em tiến bộ trong học tập 

 

 
Direct Debit Authority-Regular Bank Account Payments (savings or 
cheque) 
Wednesday or Friday regular payments can be established on 
a fortnightly, monthly or quarterly basis.  Please complete an 
authority form and return to the school office before 1st Term 
fees due date 21/2/2020.  Forms are on the school website or 
available from the school office and assistance is given to 
calculate payments in need. 

CDF Authority-Regular Credit Card Payments 
Wednesday or Friday regular payments can be established 
using your credit card on a monthly or quarterly basis.  Please 
complete an authority form and return to the school office 
before 1st Term fees due date 21/2/2020.  Forms are on the 
school website or available from the school office and 
assistance is given to calculate payments in need. 
 

  
 

mailto:finance@mmccps.wa.edu.au
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Sue Haynes 
FINANCE MANAGER 
Ph: 9241 7506 
 

TIN TỨC THƯ VIỆN  
 

 
Tại thư viện Học thức luôn tự do, nhưng cần có sự chăm chỉ   

  

 

SỰ CHÚC LÀNH CỦA GIÁO XỨ  
 
Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban nhiều hồng ân đến với quý phụ huynh, các em 
học sinh, và các nhân viên. 
Chúng tôi cũng mong được chia sẻ và chuẩn bị những chương trình học bí tích 
trong năm nay cho các học sinh. 
 
With God’s blessings, 
Father John Jegerow 

 

TIN TỨC CANTEEN  
 
Thực đơn của Semester 1 CANTEEN năm 2020 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  
 

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

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 bà Anita  
Andrews 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  
 
 

 

Make the most of this school year 



PENOLA    Community Mass Times: Sat 6.00 pm, Sun 8.00 am, 9.30 am, & 5.00 pm    PAGE 12 

 
Positive parent participation demonstrates to children that you value learning and their school in 
particular. Children copy many of their parents’ views so your positive attitude to school and learning 
is catching. 

Parental withdrawal from children’s education is a big problem these days as increasingly parents are 
worn out from working hard or being involved in a variety of activities. But the message for parents is 
clear – become involved in as many aspects as practical in your child’s education. Their chances of 
success are better when kids see school as an extension of home rather than merely an institution for 
learning. 

Positive parent participation demonstrates to children that you value learning and their school in 
particular. Children copy many of their parents’ views so your positive attitude to school and learning 
is catching. 

Make the most of the opportunities that schools offer to assist in the classroom including, hearing kids 
read, taking small groups in elective activities and assisting children when writing stories. 

Here are some more ideas to help you participate in your child’s education in positive ways: 

1. Make sure your kids start each day well. That means they should get a good night’s sleep, have 
a healthy breakfast and arrive at school on time with all their learning requirements as well as a healthy 
lunch. 

2. Attend school activities such as open days, concerts, parent evenings, sports events and 
celebrations. Read the school newsletter and other forms of communication so you can stay in the 
loop with what’s happening at your child’s school. 

3. Consult with your child’s teacher about homework expectations and practical ways that you can 
assist both at home and at school. Each teacher has his or her own expectations about how you can 
help so make sure you work within their guidelines. 

Find out what your school is trying to achieve for your child and show your support for its aims. Support 
a broad, balanced curriculum that offers children a variety of educational experiences rather than a 
program that focuses narrowly on the traditional 3 R’s. School discipline is always more effective when 
it’s supported by parents so be supportive of their attempts to promote good behaviour in your child. 

4. Become an advocate for your child’s school and promote its positive features throughout the wider 
community. Encourage your child to take pride in their school through your example. 

Positive parent participation in school and learning is a proven criterion for student success. One 
practical way to assist your child as a learner is to become actively involved in his or her school-life. 
 
 
Michael Grose Michael Grose, founder of Parenting Ideas, is one of Australia’s leading parenting 
educators. He’s the author of 12 books for parents including Spoonfed Generation and the best-selling 
Why First Borns Rule the World and Last Borns Want to Change It. His latest release Anxious Kids, 
was co-authored with Dr Jodi Richardson 
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 ALL THINGS PARENTING in WEST LEEDERVILLE  
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Fathering After Separation Tues 11 Feb 6.30-9pm $30 p/person  
This workshop will help you develop parenting skills that are responsive to your children’s needs as 
they find their way through the family separation, and to assist you find helpful ways to stay in contact 
with your children.  

Bringing Up Great Kids Mon 17 Feb-23 Mar 6.30-9pm $60 p/person  
Does it seem you are not being the kind of parent you would like to be?  
The role of parents in modern society has changed and parents often feel under pressure to be a seen 
as ‘good’ parents. This course will help you develop strategies to manage your parenting approach 
despite the mounting pressures on your time and role. ‘Bringing up Great Kids’ is a reflective parenting 
program developed by the  
Australian Childhood Foundation.  

Dads Raising Girls Tues 18 Feb 6.30-9pm $30 p/person  
Dads play an important role in the development of their daughter’s self-concept, self-esteem and in 
her future relationships. Come along to this session and find out how to improve your relationship with 
your daughter and  
build a rewarding father-daughter relationship.  

Emotion Coaching your Child Tues 25 Feb 6.30-9pm $30 p/person  
Every parent wants to do the best for their child but can often feel overwhelmed. After many decades 
of research it has been found that one of the most useful skills and awareness a parent can give their 
child is emotional intelligence. This means helping their child to recognise what they are feeling and 
why. We explore the most helpful way of responding to a child to help them to learn how to regulate 
their own emotions.  

Places are limited – please contact (08) 6164 0239 to register today 
 

Hội Thân Hữu 
 

Chào đón quý vị trở lại trường trong năm học mới! Chúng tôi giới thiệu với quý 
vị ban chấp hành của hội thân hữu như sau 

 
Trưởng ban: Alyce Hofmann-Fritz 
Phó trưởng ban: Samantha Parry 
Thư ký: Melissa Richardson 
Thủ quỹ: Daniel Armenti 

 
Chúng tôi tổ chức một đêm vui chơi cho các gia đình vào THỨ SÁU  21st Tháng 
Hai! Với nhiều trò chơi và hoạt động thật thú vị như: carnival rides, water slide, 
dunk tank, bouncy castle, tractor train rides, fairy floss, slushies, food trucks, 
coffee van, cake stall, raffles, face painting, performances, heaps of carnival 
games and much more!  
 
Sau đó chúng tôi có cửa hàng ăn uống, xin quý vị ghé qua và ủng hộ. 
 
Buổi hộp đầu tiên của chúng tôi vào ngày THỨ HAI 17th THÁNG HAI LÚC  
8:45am. Xin mời quý vị cùng tham gia, và liên lạc với chúng tôi qua  
 
pandf@mmccps.wa.edu.au. 
 
Alyce Hofmann-Fritz 
P & F President 2020 

 

mailto:pandf@mmccps.wa.edu.au
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GET INVOLVED IN THE SCHOOL BANKING PROGRAM 

 
Mary MacKillop is excited to offer the Commonwealth Bank School Banking program to all students. 
  
School Banking is a fun, interactive and engaging way for young Australians to learn about money 
and develop good savings habits. Children who deposit money into their Youthsaver account through 
School Banking will earn an exciting reward everytime they reach 10 deposits. 
 

The rewards available during 2020 are:                              
o   Terry Denton’s Activity Book  
o   Mini Soccer Ball (size 2) 
o   Treetop Stationary Set  
o   Treetop Handball  
o   Tomato Seed Kit  
o   Magic Mist Drink Bottle  
o   Emoji Wallet  
o   Snakes & Ladders Game  

School Banking is also a great fundraiser for our school. Our school receives a Regular Savers 
Contribution of $5 for every 10 deposits processed per student as well as an Annual Contribution 
which is based on the number of students who made at least one School Banking deposit in the prior 
year. 
  
Getting involved in School Banking is easy! 
All you need to get involved in the School Banking program is a Commonwealth Bank Youthsaver 
account. You can open an account for your child in one of two ways:   
1. Online 
Visit commbank.com.au/schoolbanking and click on the link to open a Youthsaver account.  
  
2. In branch 
Visit a Commonwealth Bank branch with identification for yourself and your child, like a driver’s licence 
and birth certificate. 
  
If your child has an existing Commonwealth Bank Youthsaver account they can start banking straight 
away. They just need to bring their deposit in every week on School Banking day using their 
Dollarmites deposit wallet.  
  
School Banking day is Wednesday. Each week your child needs to bring their deposit in their banking 
wallet to the classroom and place it in the grey satchel provided. 
  
If you would like to know more about School Banking, please ask for a 2020 School Banking program 
information pack from the school office or visit www.commbank.com.au/schoolbanking 
  

Amy Lam  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.commbank.com.au%2Fschoolbanking&data=02%7C01%7Cjane.coniglio%40cewa.edu.au%7C432d24d515d64a97c68708d7a9319f8c%7Cc5852f2336334f29b38651da53e35e23%7C0%7C0%7C637163902900353487&sdata=8TlPLvbh2iCrNgy%2B0ppuGqPL%2FChF7X4H1%2FUy6v9InAc%3D&reserved=0
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                                                      REGISTRATION DAY 
                                              Thursday 27th February  

                                                        2.30 pm to 3.30 pm 

                                                             Mary Mackillop Undercover area 

  
Wanneroo Districts Netball Association (WDNA) season commences on the 1st of May, finishing on 
the 29th August 2020.  WDNA offers programs for players from year 2 – year 6. Matches are played 
on Friday afternoons for years 2, 3 & 4 and Saturday mornings for year 5 & 6’s, at Kingsway Sporting 
Complex in Madeley. 
   
Friday Game times: – subject to change by WDNA depending on numbers:  
Year 2 &3 Net-Set-Go Set    5:15pm 
Year 4  Net-Set-Go-Go  6:30  
Saturday Game times: -subject to change by WDNA depending on numbers: 
Year 5 (U11)   Junior    8:30 
Year 6 (U12)   Junior    8:30    
 
Player Fees: 
Net-Set-Go Set & Go:  $165 Year 2-4 & year 5 born 2009 (WDNA cut off is related to DOB)  
(Fees includes NSG pack, end of year windup party, trophy and team photo.) 
Junior:      $180 Year 6 & 5(end of year windup party, trophy and group photo.) 
No child will be allowed to take to court if their fees have not been paid.  
 
Umpiring Fees: 
Please note there is an umpiring fee that must be paid after each game per team. 
This is an additional cost of approximately $15.00-$20.00 per team per game. 
  
Kidsport: 
Children are eligible for KidSport if they are aged 5–18 years & have a health care or pension 
concession card. Applications need to be sent to your local council. Application can be found at: 
http://www.dsr.wa.gov.au/funding/individuals/kidsport/apply-for-kidsport 
 
Training: 
Training days will be advised after teams have been sorted and volunteer coaches have selected their 
preference.  
 
Uniform:  
Only the Netball Dress is compulsory & must be worn to all Saturday games.  
New and second hand uniforms are available to order/purchase on registration day only.  
 
Volunteers: 
MMNC is run solely by volunteers. We require committee members, coaches, assistant coaches, team 
managers, umpires & parent BBQ volunteers. Your help is needed & much appreciated.  
 

 
If your child is intersted in playing netball for 2020 season please contact us via email:    
marymackillopnetballclub@gmail.com or via mobile  Rebecca  041144341 
 
 
 

 
 
 
 
 

Each team requires a volunteer coach to begin the season. Training courses are available and 
paid by our club. All coaches are supplied a MMNC team jacket.  Please email MMNC ASAP if 
interested in coaching as course are held early in the year.  

http://www.dsr.wa.gov.au/funding/individuals/kidsport/apply-for-kidsport
mailto:marymackillopnetballclub@gmail.com
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TIN TỨC CỘNG ĐỒNG 
 
PARKING CITY OF SWAN  

The City of Swan community regularly identifies school parking safety concerns as a priority. In 

order to address these community safety concerns, the City has developed a school parking process. 
As it is most likely that parking offences are being committed by parents and visitors associated with 
your school’s community, it is imperative that the City has your involvement in educating parents and 
visitors on the importance of complying with the City of Swan Local Parking laws. To assist with 
understanding local parking laws the City has developed a School Road Safety Guide which is 
attached via a link to the City’s web site. It would be appreciated if your school could distribute this 
information and include it in your school news letters to promote safe parking practices. 
 
www.swan.wa.gov.au/Your-City/Parking-travel/Parking/Safe-and-legal-parking 
 
During Term 1 of the school year the City’s Community Safety Advocates will conduct patrols and 
engage with parents and visitors to provide education regarding safe parking practices. Whilst the City 
aims to address these concerns without imposing penalties during term 1 enforcement action will 
commence after term 1 and penalties will be imposed for the remainder of the school year for parking 
non-compliance.  
 
If you would like to make an enquiry or arrange an appointment to discuss your parking concerns 
please see our contact details listed below. 
 
 
Kind Regards, 

Darren Dove Senior Community Safety Advocate 

Community Safety 

 

 
 

 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.swan.wa.gov.au%2FYour-City%2FParking-travel%2FParking%2FSafe-and-legal-parking&data=02%7C01%7CJane.Coniglio%40cewa.edu.au%7C4fb127d1ba4745665ccf08d7a5559e5d%7Cc5852f2336334f29b38651da53e35e23%7C0%7C0%7C637159659458592500&sdata=UP9y%2FRsJ7fAkBNkRD67Bl1AhZ2wuCu9UYIf4ZUIDByg%3D&reserved=0

