
 
Lời ngỏ của Hiệu Trưởng 
 
Kính gửi quý phụ huynh 
 
Quý vị có thể nhớ đời sống của chúng ta rất khác biệt so với ba tuần trước 
đây không? Quý vị có thể tin rằng những trận động đất đã xảy ra trong thế 
giới của chúng ta đã gây ra những nỗi sợ hãi, lo lắng và không kiên định 
không? Trong suốt Mùa Chay, đây là thời gian cho sự lắng đọng tâm hồn, 
tôi yêu cầu quý vị hãy suy nghĩ về những lời của Đức Jesus đã nói trong 
KInh Thánh “Các con đừng sợ hãi, vì Thầy luôn ở với các con”. Hình như 
Ngài nói tới 365 lần, rất là thú vị giống như là nói mỗi ngày cho chúng ta. 
Nó đang trải dài trong thời gian này để củng cố đức tin của chúng ta và 
cộng đồng đức tin để giúp chúng ta vượt qua thời gian này. Tuy nhiên thế 
giới chúng ta đang sống luôn thay đổi. Với cá nhân, tôi tin rằng nhiều điều 
tốt sẽ đến giúp chúng ta giữ vững để chống trả những thách đố và thời 
gian khó khăn này. 
 
Thẻ Health Care  Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chánh bởi dịch vi 
trùng Corona, xin hãy liên lạc với tôi hay cô Sue Haynes để trình bày về 
tiền học phí. Điều quan trọng là quý vị tới Centrelink để xin thẻ Health Care 
như vậy chúng tôi có thể giảm tiền học phí cho quý vị. 
 
Học trên Online  Một trong những câu hỏi thông thường mà chúng tôi 
nhận được đó là học trên online cho term tới. Điều này rất khó cho chúng 
tôi trả lời là vì chính phủ chưa làm rõ vấn đề về dịch bệnh. Tuy nhiên, điều 
quan trọng là nhiều gia đình có thể sử dụng những kỹ thuật trang mạng rất 
tốt. Vì ngay bây giờ, các giáo viên đang chuẩn bị những bài học và những 
bài tập sử dụng học trên online cho term tới như quý vị đã làm trong thời 
gian vừa qua. Nếu chúng tôi có tin tức gì thêm, chúng tôi sẽ thông báo. 
 
Liên lạc với giáo viên Trong thời gian này các giáo viên luôn sẵn sàng ở 
trường trong những thời gian học từ 8am tới 4pm qua email và online. Họ 
sẽ giúp quý vị những gì có thể và là điều tốt nhất để cung cấp hay trả lời 
những câu hỏi của quý vị. Tuy nhiên, nếu như quý vị chưa nhận được sự 
giúp đỡ ngay, xin hãy vui lòng đợi, vì có thể đang bận hay đang giúp cho 
người khác. 
 
Phục Sinh  Tôi cầu chúc cho quý vị trong Mùa Phục Sinh bình an và 
mạnh khỏe. Quý vị không thể tham dự các nghi thức tại nhà thờ. Tuy 
nhiên, quý vị có thể tham dự tất cả trên online. Cha John sẽ dâng Thánh 

Lễ và các nghi thức trên online  https://marymackillop.net/ 
  
 
Yours sincerely 
Laurie Bechelli 
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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 
 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmarymackillop.net%2F&data=02%7C01%7CAna.Pham%40cewa.edu.au%7C66c277a247924bef613908d7d5229deb%7Cc5852f2336334f29b38651da53e35e23%7C0%7C0%7C637212216975751830&sdata=0aOB0DgJnZCEqghI8g8WnZJgYa60%2FlQwqGvGN4lJs8E%3D&reserved=0
http://www.mmccps.wa.edu.au/
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NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG 

 
 

Friday    3rd  April Kết thúc Term 1   
Friday    10th April  Good Friday  
Sunday    11th April  Easter Sunday 
 

Monday     27th April Public Holiday (Anzac Day) 
Tuesday            28th April Học sinh nghỉ học 
Wednesday    29th April Bắt đầu Term 2  
 
 

 

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  

 

 
THÔNG BÁO CỦA TƯ VẤN TRƯỜNG HỌC  
Tôi luôn nhớ tới quý vị vì tất cả chúng ta đang trong thời gian khó khăn! 
Trong thời gian tới, tôi sẽ gửi tới quý vị những tin tức quan trọng và tôi hy vọng rằng sẽ giúp quý vị 
có những tư tưởng hay sáng kiến để chăm sóc và quan tâm tới con em của quý vị cũng như chính 
quý vị đang trải qua những thời gian chiến đấu với vi trùng Covid 19. Tôi cũng sẽ làm việc với các 
giáo viên để bảo đảm cho con em quý vị có những bài học và bài tập để làm tại nhà. 
 

Chúng tôi biết rằng quý vị chăm sóc các em tại nhà cả ngày rất khó khăn, lại còn nhắc nhở các em 
phải học hành còn khó hơn nữa. Một số phụ huynh có kiến thức nhiều lúc còn chưa làm được, huống 
hồ chi có một số gia đình không biết gì về kiến thức hiện tại, nên lại càng khó hơn nữa. Tuy nhiên 
quý vị đừng lo lắng, cứ từng bước để tiếp nhận, hy vọng quý vị không quá sợ hãi khi phải đối diện 
với nhiều tình huống lúc này 
 

Nếu quý vị có những thắc mắc về các em trong thời gian này, hãy liên lạc qua email 
Lisa.Mueller@cewa.edu.au hay gọi tới văn phòng trường. 
 
Chúc quý vị nhiều sức khỏe và bình an  
 
Lisa Mueller 
School Social Worker 
Available Tues, Thurs and Fri 
 

THI ĐUA BƠI LỘI  
Vào Thứ Năm 5th Tháng Ba từ Lớp 4 tới lớp 6 Các học sinh đã có mặt tại Bayswater Waves cho cuộc 
thi đua bơi lội hằng năm. O’Sullivan (Green) đã thắng giải với 654 điểm sau đó là McCormack (Yellow) 
596, MacKillop (Blue) 480 và McDonald (Red) 478. Tất cả các học sinh đã có một ngày vui thú trong 

mailto:Lisa.Mueller@cewa.edu.au
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hồ bơi. Mr Power xin chân thành cảm ơn quý nhân viên và phụ huynh đã hỗ trợ. Chúc mừng các em 
đạot giải. 
 

Yr 4 Champions 
Makayla Phan Samuel Brown 

Runners-up 
Annabel Moyle Taj Daniel 

 
    Jacob Carlson 

Yr 5 Champions 
Natalie Thong Kobe Lam 

Runners-up 
Sasha Maung Noah Pereira 

Yr 6 Champions 
Stephanie Cooper Declan Hornbuckle 

Runners-up 
Kiara Lewis Dylan Phan 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HỘI THÂN HỮU 
 
Tôi chân thành cảm ơn tới các nhân viên trường đã cố gắng làm tất cả mọi việc cho lợi ích của các 
học sinh và đã tìm ra những phương pháp giảng dạy để giúp các em trong thời giam khó khăn này  
 
Vào Thứ Sáu, chúng tôi đã mở vé số và thi đua tô màu, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những sự 
ủng hộ của quý vị.  Chúc mừng các em đã trúng giải và những em đã có biệt tài trong hội họa. Chúng 
tôi đã cho ra khoảng 54 giải thưởng và hơn $1,000 cho những em đã đoạt gải! Chân thành cảm ơn 
quý phụ huynh đã ủng hộ chúng tôi, và chúng tôi cũng rất vui khi nhìn các em vui thích vì những món 
quà đã nhận 
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Ngoài ra, chúng tôi cũng đồng ý về phần còn lại sẽ giúp những gia đình khó khăn trong thời gian này. 
Nếu quý vị có những ý kiến hay ủng hộ gì, xin liên lạc qua email  
pandf@mmccps.wa.edu.au. 
 
Chúng tôi cũng hân hoan tuyên bố về danh sách những quý vị đã không ngần ngại đóng góp thời 
gian và vật chất để nhận công việc thiện nguyện làm đại diện cho các lớp. Vai trò đại diện này rất 
quan trọng và ý nghĩa, vì sẽ giúp cho cộng đồng nói chung và cho trường nói riêng nhất là cho các 
em được tiến bộ trong việc học.   
 
 

DANH SÁCH CÁC ĐẠI BIỂU CỦA LỚP 
 

KA Kristina Coppola   

KP Tara Clark Wendy Jaques Jenna Brown 

PPA Anita Andrews Melissa Delmore  

PPP Leisel Madison Niki Bodle  

1A Maria Quin Samantha Parry  

1P Annaliese Woodworth Candice Ladd  

2A Dee Wright Kelly Lane  

2P Chanel Devellerez Tony James  

3A Wendy Jaques Luisa Filardi  

3P Marisa Lewis Morena Pellicciotti  

4A Maria Quin   

4P Raelene Kerin   

5A Debbie Schotte Kelly Sangiacomo Tina Humphrey 

5P Lauren Ryan Kristy Aravidis  

5O Brooke Hornbuckle Shannon Dean  

6A Brooke Hornbuckle Chanel Devellerez  

6P Amanda Dillon   

6O Kaila Beilken   
 

Những cuốn sách giải trí  bao gồm nhiều phương pháp giải trí và cách giải quyết cho vấn đề mua 
sắm trên online, quý vị có thể đỡ mất thời gian và để dành tiền bạc khi quý vị ở nhà trong thời gian 
này . Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vào online 
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 tin tức để vào thêm  
 

Chúng tôi không biết ngày giờ về cuộc họp tới, xin quý vị vào Facebook page: Mary MacKillop P&F, 
hay gửi email pandf@mmccps.wa.edu.au. 
 
Chúc quý vị lươn bình an và nhiều sức khỏe. 
 
Alyce Hofmann-Fritz 
P & F President 2020 
 

NHỮNG EM TRÚNG GIẢI VÉ SỐ VÀ TÔ MÀU: 
 

Class Colouring In Winner 1st Prize Winner 2nd Prize Winner 

KA Reuben Rivers Zeph Huynh Riley Duff 

KP Hazel de Jager Indie Anderson Chloe Jaques 

PPA Tony Andrews Nate Kreschmer Bianca Paolone 

PPP Georgia Madison Aedan Latur Juby Hwangbo 

1A Isabella D’Souza Cruz Schofield Ayat Majak 

1P Eloise Thorne Riley McCarroll Ruby Harich 

2A Michael Sciorsci Scarlett Fritz Lavender Huynh 

2P Bianca D’Souza Talia Etoum Timothy Nguyen 

3A Kate Arthur Amy Le Ella Cobbold 

3P Calvin Harding Tate Proudfoot Ava Iuliano 

mailto:pandf@mmccps.wa.edu.au
https://www.entertainment.com.au/orderbooks/861g83
mailto:pandf@mmccps.wa.edu.au
mailto:pandf@mmccps.wa.edu.au
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4A Iva Sotiroska Iva Sotiroska Cameron Robertson 

4P Isabella Sciorsci Louis Phelps Samuel Brown 

5A Danica Vo Jackson Prior Kobe Lam 

5P Teresa Nguyen Sophie Ray Tobias Casley 

5O Silas Dean Lian Gaudoin Luke Dalglish 

6A Christine Connors Isabelle Dalglish Joel Dann 

6P Emily Davies Xavier Harich Leah Jenkin 

6O Bianca Hawkins Paige Gillies Bianca Carrocci 
 

The Time We Spring-Cleaned the World 🌱 

Author ~ Louise Gribbons 

The world it got so busy, 
There were people all around. 
They left their germs behind them; 
In the air and on the ground. 

These germs grew bigger and stronger. 
They wanted to come and stay. 
They didn’t want to hurt anyone - 
They just really wanted to play. 

Sometimes they tried to hold your hand, 
Or tickled your throat or your nose. 
They could make you cough and sneeze 
And make your face as red as a rose. 

And so these germs took over. 
They started to make people ill, 
And with every cough we coughed 
More and more germs would spill. 

All the queens and kings had a meeting. 
“It’s time to clean the world up!” they said. 
And so they had to close lots of fun stuff, 
Just so these germs couldn’t spread. 

We couldn’t go to cinemas 
Or restaurants for our tea. 
There was no football or parties, 
The world got as quiet as can be. 

 

The kids stopped going to school, 
The mums and dads went to work less. 
Then a great, big, giant scrubbing brush 
Cleaned the sky and the sea and the mess! 

Dads started teaching the sums, 
Big brothers played with us more, 
Mums were in charge of homework 
And we read and played jigsaws galore! 

The whole world was washing their hands 
And building super toilet roll forts! 
Outside was quiet and peaceful, 
Now home was the place for all sports. 

So we played in the world that was home 
And our days filled up with fun and love, 
And the germs they grew smaller and 
smaller 
And the sun watched from up above. 

Then one morning the sun woke up early, 
She smiled and stretched her beams wide. 
The world had been fully spring cleaned, 
It was time to go back outside! 

We opened our doors oh so slowly 
And breathed in the clean and fresh air. 
We promised that forever and always 

Of this beautiful world we’d take care! 💕 

 
 

 

 



PENOLA    Community Mass Times: Sat 6.00 pm, Sun 8.00 am, 9.30 am, & 5.00 pm    PAGE 6 

 

 
 

 

 


