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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(08) 9241 7500
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Canteen
(08) 9249 9190
Monday, Wednesday, & Friday
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Tuesday
Thursday

8:00 - 10:30am
2:00 - 4:00pm

Kính gửi quý phụ huynh
Mội lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn Hội thân hữu đã tổ
chức đêm vui chơi cho các gia đình thành công tốt đẹp. Tôi
nghĩ rằng có thể gần đến ngàn người tham dự. Chứng tỏ
rằng cộng đồng và nhà trường là một cộng đoàn lớn được
xây đựng bởi những người có thành tâm và thiện ý
Mùa Chay Chúng ta đang trong mùa chay gồm 40 ngày để
cầu nguyện và ăn chay hy sinh hãm mình chuẩn bị đón
mừng Đại lễ phục sinh. Chúng ta không dùng chữ “ăn
chay” theo kiểu là nhịn ăn nhịn uống. Tuy nhiên, chúng ta
nên hiểu theo cách khác là không chỉ là thức ăn mà còn
chừa cả những thói hư tật xấu của mỗi con người, như nói
những lời tốt, lời yêu thương. Không hoang phí thức ăn
thức uống, nhưng tiết kiệm để giúp đỡ người kém may
mắn
Thi đua bơi lội Chúng ta có buổi thi đua bơi lội vào ngày
5 Tháng Ba tại Bayswater Waves từ 9.30am tới 1pm.
Buổi thi đua này ngắn thời gian vì chỉ có hai lớp 4. Chân
thành cảm ơn Laurie Power đã hướng dẫn và bỏ nhiều
công sức để tổ chức buổi thi này, Và như thường lệ quý
cha mẹ và ông bà cũng cần tham gia để hỗ trợ cho các em
Phương pháp giảng dạy và học tập theo Kagan
Phương pháp này vẫn tiến hành đều dặn, các giáo viên
được huấn luyện theo phương pháp SAM (Structure a
Month) tạm dịch là huấn luyện hàng tháng và 2 lần cho 1
term. Trong đội ngũ giáo viên hoặc những người trưởng
nhóm đã hoàn thành khóa huấn luyện sẽ hướng dẫn cho
các thành viên. Chủ đề của cuộc hoc hỏi và huấn luyện
tuần qua là “ ‘Find Someone Who’ tạm dịch “Ai là người đi
tìm” tập trung vào những khả năng khéo léo phát triển nhân
cách xã hội, tư duy và học hành. Tôi hy vọng các em học
sinh sẽ phát triển tốt về mọi mặt.
Chụp hình toàn trường Trường có tổ chức buổi chụp
hình vào 3 ngày từ 9, 10 và 11 Tháng Ba. Các em học sinh
nhớ mặc đồng phục để chụp hình làm kỷ niệm
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Yours sincerely
Laurie Bechelli

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG
Wednesday

4th March

Thursday

5th March

Friday

6th March

Reconciliation Parent Meeting Evening
7pm Church
Faction Swimming Carnival
Bayswater Waves 9am
Assembly 8.35am (Yrs 4-6)

Friday
Saturday

6th March
7th March

Yr 6 Leadership Day Servite
Reconciliation Mass Weekend

Monday

9th March

Monday

9th March

Wednesday

11th March

Thursday
Friday
Saturday

12th March
13th March
14th March

Monday

16th March

Monday
Tuesday
Thursday

16th March
17th March
19th March

Thursday
Friday
Friday

19th March
20th March
20th March

Friday
Saturday

20th March
21st March

School Photos 2020
(Mon 9th,Tues 10th, Wed 11th )
P&F Pre Primary Meet and Greet
Morning Tea 8.30-9.15am Penola Place Café
P&F Yrs 1-2 Meet & Greet Morning Tea
8.30-9.15am Penola Place Café
Yr 2 Mass 8.45am
Assembly 8.35am (PP-Yr3)
Reconciliation Mass Weekend
(students are requested to attend)
P&F Years 3-6 Meet & Greet Morning Tea
8.30-9.15am Penola Place Café
Parent/Teacher Interviews
Parent/Teacher Interviews
Mass 8.45am Whole School
St Joseph Feast Day
Parent/Teacher Interviews
Assembly 8.35am (Yrs 4-6)
Reconciliation Retreat Servite Yr 3
School Hall
Parent/Teacher Interviews
Reconciliation Mass Weekend
(students are requested to attend)

THẺ HEALTH CARE
Thẻ Health Care trình cho văn phòng để giảm học phí hạn chót là ngày 6th
Tháng Ba. Nếu quý vị có thẻ này mà chưa mang đến văn phòng, xin làm
ơn đưa đến văn phòng trong tuần này
Sue Haynes
Finance Manager.
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CHỤP HÌNH Hệ thống đăng ký trên mạng MSP – 9240 8000
Trưởng tiểu học Công giáo Mary MacKillop
2020 TIN TỨC CHỤP HÌNH TOÀN TRƯỜNG
Cho những ngày sau:
Thứ Hai 9th Tháng Ba 2020
Thứ Ba 10th Tháng Ba 2020
Thứ Tư 11th Tháng Ba 2020
Chụp hình lớp/Chân dung
• Mỗi học sinh sẽ chụp hình để làm kỷ yếu cho trường.
• Nhà trường đã có trang mạng để quý vị đăng ký. Mỗi học sinh có số mật
mã riêng để đăng ký theo mã số của mình.
• Hạn chót để đăng ký là 16th Tháng Ba 2020. Nếy đăng ký sau ngày này
sẽ phải trả thêm $30. Nếu có thắc mắc xin liên lạc 92408000
• Chụp hình gia đình:
• Những phong bì từ văn phòng sẽ gửi tới quý vị để khi quý vị đăng ký trên
trang mạng. Quý vị sẽ cho tiền vào phong bì và nộp về văn phòng
• Hạn chót trả tiền là Thứ Hai 9th Tháng Ba.
Chụp hình đặc biệt/ nhóm thể thao
Nếu học sinh muốn chụp hình theo nhóm như thể thao, đội trưởng, các em sẽ
nhận được số mật mã trong trang mạng và những hình mẫu để có thể bắt chước
những hình mẫu đó khi chụp hình
Mặc đồng phục khi chụp hình:
Các em sẽ mặc đồng phục mùa hè khi chụp hình, không có cà vạt hay áo len.
Các em học sinh sẽ mặc đồng phục mùa hè trong ba ngày chụp hình .
Các em không mặc đồng phục thể thao trong ba ngày, cho dù chụp hình lớp chỉ
trong một ngày.

Thời gian biểu của chụp hình toàn trường
Thứ hai 9th
Tháng Ba
Time

7:50
8.45
9.05
9.25
9.45

Day Three
Wednesday
11th March

Day Two Tuesday
10th March

Class

Time

PPP
PPA
4P

8:00
8:45
9:30
9:50
10:10

Class

Time

Class

FAMILY
1P
5P
FAMILY
FAMILY

8:00
8:20
9:00
9:20

FAMILY
FAMILY
KA
KP
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10:00
10.15

2P
1A

11.05

10:25

FAMILY

11:05
11:20

5A
5O

11:20

4A

11:40

Y6
COORDINATORS

11.35
11:50
12.05
12:20
12.35
12:50

3P
3A
2A
FAMILY
FAMILY
FAMILY

12:00
12:15
12:30
12:45

SPORT
CAPTS
6O
6P
6A
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MJR BEARS
Chúc mừng tới Jack Sanderson (PPA), Byron Jacques (3A) và Ava Santos
(6A) đã thể hiện là người tốt .

Managing separation anxiety at school drop-offs
Going to school for most children is a positive experience however some children can struggle
making the transition from their home environment to school. It’s naturally distressing to see your
child upset at school drop-off but there is a great deal you can do to make school drop-offs easier for
you and your child.
Breaking the cycle of separation anxiety at school
A child’s clinginess, crying or tantrums at school drop-off can be disturbing for you as a parent.
Despite putting on a brave face, you can feel guilty that somehow you’re the cause of this behaviour.
Unless something traumatic has occurred then leaving your child at school is a normal part of life,
something your child will get used to. The following strategies may help eradicate your child’s tears
and fears when you take them to school:
Tell the story
Prepare your child thoroughly each morning for what will happen when you leave your child at
school. Repeat the story each morning before school so they can fully prepare for drop-off.
It takes two
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Involve your child’s teacher in the drop-off process as they will be the person who must deal with an
upset child. In extreme examples, at the start of term or after a long absence, a later starting time
may give your child a chance to say goodbye in more relaxed circumstances.
Give me five
Rituals are both personal and reassuring so develop a special goodbye ritual that you consistently
use when you leave your child each morning. Your special ritual may be simple such as a special
wave or kiss, or fun such as a high five, low five, fist pump bursting into a hand explosion. Then
leave quickly without stalling or looking back. Avoid making leaving a bigger deal than it what it is.
Reduce the rush
Is your child a morning star or night owl? Many children are slow starters in the morning, which can
mean that they’re frequently rushed and arrive at school in highly anxious states. Do all you can to
reduce morning stress, which may include earlier bed and waking times; laying out school clothes
the previous evening and making minimal demands on their time.
This is the place
Location carries memory so choose carefully the place you say goodbye to your child. If a kiss or
hug at the school-gate means a happy child, then you’ve probably found your goodbye place.
Experiment with your goodbye location until you find one that works.
It’s your job
If goodbyes continue to cause tears, tantrums or clinginess consider, if possible, saying goodbye to
your child at home and allowing another adult – your partner or another parent – to take your child to
school.
If separation anxiety continues
If your child’s separation anxiety interferes with their concentration and learning, prevents them
from making friends, is excessive and goes longer than a month, consider getting professional
support. Separation anxiety left unchecked can lead to school refusal and other anxiety
disorders later on.
For professional support consult with welfare teacher at your child’s school, your local general
practitioner or local council for suitable health care professionals in the area.
Michael Grose

TIN TỨC CỬA HÀNG THỰC PHẨM
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 có thể vào trang mạng để đăng ký quickcliq.com.au .
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
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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

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
Chân thành cảm ơn
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ĐĂNG KÝ HỌC LỚP KINDERGARTEN NĂM 2021
Quý vị có con em sinh vào khoảng từ 1st Tháng Bảy 2016 –
30th Tháng Sáu 2017, đó là độ tuổi vào lớp Kindergarten năm
2021. 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 học sinh đang học tại trường có em đến tuổi vào
Kindy xin hãy đến đăng ký ngay

TIN TỨC THƯ VIỆN
Có một số sách đọc trong mùa hè nơi bờ biển hay ngoài công viên và thoải
mái đọc tại nhà. Đây là những cuốn sách bạn có thể chọn tưa để như sau:
‘Lizard’s Tale’ by Weng Wai Chan.
‘A thief. A spy.
A mysterious codebook.
And a whole lot of trouble.
It’s 1940 and World War II is being fought in faraway Europe.
Lizard doesn’t know much about that. He lives in Singapore’s
Chinatown, surviving on odd jobs and petty theft.
When Boss Man Beng asks him to steal a teak box from a
suite in the glamorous Raffles Hotel, Lizard knows the job is
important. But can he know just how dangerous it is?
A sinister man appears in the shadows, and Lizard’s best
friend, Lili, shows up with unexpected fighting skills and her
eye on what’s in the box.
And Lizard finds himself in an exciting, action-packed
adventure in a world of coded secrets, Japanese invasion
plans and undercover spies.’
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Tin tức về nha khoa
Nha khoa sẽ cho những em học sinh lớp Pre-Primary, Lớp 3 và Lớp 6 vào ngày
Thứ Tư 8th Tháng Tư tại trường. Quý phụ huynh không cần có mặt required to.
Chúng tôi chỉ khám răng cho những em học sinh đã đăng ký vào tờ đơn và ngày
hôm đó nhớ mang theo tờ đơn đã điền đầy đủ chi tiết và nộp trước ngày 8th
Tháng Tư 2020.
Sẽ gửi thư thông báo cho quý vị về cuộc hẹn cho việc khám răng tại trường. xin
quý phụ huynh có mặt cùng với các em trong lúc khám răng.
Nếu quý vị thay đổi địa chỉ trong vòng mười hai tháng vừa qua, xin cho chúng
tôi biết vì có thể các em không nhận được thư làm cuộc hẹn. Nếu quý vị không
có mặt theo đúng giờ hẹn vì lý do bận rộn, xin cho chúng tôi biết giờ nào thích
hợp với quý vị
Nếu có thắc mắc xin liên lạc phòng khám nha khoa Ballajura
9249 3812.
Thank you
Ballajura Dental Therapy Staff

NHỮNG ĐỒ PHẾ LIỆU
Những phế liệu tại trường Mary Mac
Chúng tôi có kế hoạch cho một số phế liệu tại trường. Xin quý phụ cùng giúp
đỡ chúng tôi để có giảm bớt rác thừa thãi, những đồ có thể dùng lại hay có thể
chế biến thành đồ dung khác để giảm bớt những đống rác khổng lồ chật mặt
đất
Kế hoạch những phế liệu gồm:
1. Cục pin cũ – đồng hành với hãng pin Malaga
2. Những phôn cầm tay cũ – Đồng hành vơi hang Mobile Muster
3. Những sản phẩm về răng (Kem đánh răng đã hết, bàn chải,).
Không nhận: Hộp giấy đựng 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
7. Old pens, textas, whiteboard markers – Terracycle.
8. Old printer and ink cartridges – Planet Ark
Chúng tôi đặt những thùng đựng bên ngoài văn phòng cho những loong
Cục pin mang đến văn phòng
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Còn những chất phế liệu khác mang đến thư viện và đặt đúng vào những
thùng đựng
Thank you

Chúng tôi có những giun từ thùng chứa những đồ ăn dư của trường, và từ
canteen
‘Worm Wizz’ có bán tại những buổi hội thảo
Chúng tôi có những bình chứa nước từ những con giun để làm tốt vườn và có
bán vào ngày thứ sau buổi hội thảo. Xin quý vị ủng hộ bằng những đồng tiền
cắc
Vườn cộng đồng
Chúng tôi có khu vườn cộng đồng giữa nhà trường và nhà xứ có những cây ăn
trái và 6 cái giường trồng rau, xin mời quý vị đóng góp nếu có thể.
Khu vườn của lớp Kindy và PrePrimary
Khu vựa của các lớp Pre Primary/Kindy cũng có những cây ăn trái với những
luống rau và bồn hoa.

HỘI THÂN HỮU
Chân thành cảm ơn mọi người đã tham gia và ủng hộ cho buổi VUI CHƠI CỦA
GIA ĐÌNH 2020 Vì đã thành công rất tốt đẹp, mọi người ai cũng vui và thoải mái
PHỤ HUYNH GẶP GỠ BUỔI TIỆC TRÀ: Hội than hữu kính mời quý phụ huynh
cùng tham dự buổi tiệc trà để gặp gỡ và thảo luận đóng góp ý kiến chung tại
quầy canteen trường theo lịch trình như sau:
▪ Kindy Parents Morning Tea: THỨ TƯ 4th Tháng Ba 8:45am
▪ Pre-Primary Parents Morning Tea: THỨ HAI 9th Tháng Ba 8:30am
▪ Lớp 1-2 Parents Morning Tea: THỨ TƯ 11th Tháng Ba 8:30am
▪ Lớp 3-6 Parents Morning Tea: THỨ HAI 16th Tháng Ba 8:30am
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ĐẠI BIỂU LỚP:
Hội thân hữu kính mời quý phụ huynh nếu có thể được hãy xung phong trở
thành đại biểu cho lớp. Quý vị hãy điền vào tờ đơn của từng lớp hay gửi email
cho chúng tôi qua email
pandf@mmccps.wa.edu.au.
SÁCH GIẢI TRÍ: Hội than hữu có nhũng cuốn sách đọc giải trí, nếu quý vị hứng
thú, xin vào trang mạng https://www.entertainment.com.au/orderbooks/861g83
hay gửi email cho chúng tôi pandf@mmccps.wa.edu.au và chúng tôi sẽ gửi cho
quý vị qua đường link.
CỬA HÀNG ĐỒNG PHỤC CŨ đã chuyển tới gần phòng hội thân hữu. Xin quý
vị xem lại thời gian mở cửa. Tất cả những lợi nhuận sẽ giúp trường
Hội chúng tôi cũng có những vé số cho mùa Phục Sinh và thi đua tranh tô màu
Chúng tôi sẽ gửi thông báo về nhà với những tin tức về thi đua và vé số trong
tuần tới
Hội sẽ họp vào ngày THỨ HAI 23rd THÁNG BA LÚC 7:30pm.
Quý vị vào Facebook: Mary
pandf@mmccps.wa.edu.au.
Hẹn gặp quý vị vào buổi tiệc trà !
Alyce Hofmann-Fritz
P & F President 2020
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20% off your Membership sale goes directly to Mary MacKillop Catholic
Community Primary School P&F Association

PENOLA

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

PAGE 12

PENOLA

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

PAGE 13

^JB Hi-Fi eGift Cards will be sent by email within 30 days of purchase. $10 JB Hi-Fi eGift Cards issued when promo code GIFTME is applied at checkout. Limit one per order. Offer
valid for Entertainment Digital Memberships purchased online between 12:00am Sunday 1st March and 11:59pm Tuesday 31st March 2020 AEST using promo code GIFTME. Offer
excluded Entertainment Waitstaff and Corporate Partner offers. JB Hi-Fi eGift Cards do not expire. *JB Hi-Fi eGift Cards Terms of Use. Lost or stolen cards cannot be replaced.
Up to 3 months extra Membership applies to activated Single City and Multi City purchased between 1st March and 31st March 2020. From time of purchase, an Activation Code must
be activated within two months. If activated within two months, the Membership will expire 15 months from the Activation Date. If not activated within two months, the Membership will
expire 17 months from the Purchase Date.
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COMMUNITY NEWS
MERCY COLLEGE OPEN DAY
Tuesday 17 March – 9.00am
Tour lasts for approximately 1 hour and is followed by morning tea with Principal Mrs Julie
Hornby and Head of Year Seven, Mr Anthony Davies.
To register, please phone the Enrolments & Marketing Officer Ms Lee-Ann Ottenhof on
9247 9223.
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