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The Term 3 inquiry concept is Necessity.
In ‘Need it? Got it. Thanks’ JA and JB
students will compare the needs of
people in the past with their needs
today. They will consider how their
needs may change in the future.
JC and JD students will explore how and why
resources are produced and processed in
‘Raw to Ready’. They will consider the
differences between purchasing ready
made products and making them.
SE/SF will be investigating how money is exchanged and
learn how to manage money through budgeting. They will
learn how work is rewarded in different cultures and explore
the differences between needs and
wants.

UPCOMING
EVENTS
Monday 24 July
JA/JB P/T Interviews
Tuesday 25 July
JC & SG P/T Interviews
Wednesday 26 July
JD, SE & SF P/T Interviews
Thursday 27 July
SE & SF P/T Interviews
Foundation 100 Days of School
Friday 28 July
Assembly: Senior G Presentation
Thursday 3 August
Chinese Sister School visitors
arrive
Junior C/D Ceres Excursion

SG students will develop an
understanding of day to day economic
management of paying for items such as a
mobile phone and credit cards. They will
consider what it means to be an informed
consumer and explore links between Asian
and Australian economies.

SCHOOL CAPTAIN’S REPORT

Friday 4 August
Assembly: Junior A/B Presentation
Monday 7 August
Finance Sub-Committee: 8am
Tuesday 8 August
School Council Meeting: 6:30pm
Monday 21 August
Curriculum Day - NO SCHOOL
Wednesday 6 September

Hello and welcome to... (Drumroll please)… TERM 3!!!
We already have some excursions and fun things
planned for this term. The Moon Lantern Festival (which
excitingly is at Collingwood Town Hall this year), a
delegation from our new Chinese sister school visiting us,
the maths 1:2:1 mentoring continues and hopefully we
can slot in a “Fancy” dress day at some point between
all that craziness! Hopefully this is enough information to
get everyone hyped for Term 3 and with that, I bid you farewell.

Moon Lantern Festival: 6:00pm
Monday 6 November
Curriculum Day - NO SCHOOL

– Vice school captain Kavan Joyce

Lithgow Street, Abbotsford
TEL: 9428 5977 FAX: 9428 4735 EMAIL: abbotsford.ps@edumail.vic.gov.au

HIỆU TRƯỞNG: Thầy Latham Burns

Số 11: Thứ Sáu 21/7/2017

CQR ST QUV WX Y: “[Q\[] ^Q_ V`[ ^Qab^”
Chủ đề của các em lớp JA và JB sẽ là “Cần không? Đã
có. Cám ơn.” qua đó các em sẽ so sánh những nhu
cầu trong quá khứ và nhu cầu hiện tại. Các em sẽ
qm hiểu những gì có thể thay đổi trong tưong lai.

UPCOMING
EVENTS
Thứ Hai 24/07
Lớp JA/JB: Họp phụ huynh/giáo viên

Lớp JC và JD sẽ qm hiểu về cách sử dụng và chế biến các tài
nguyên thiên nhiên qua chủ đề ‘Raw to Ready’ - ‘Từ nguyên
chất đến chế biến’. Các em sẽ học sự khác biệt giữa mua
các thứ có sẵn và tự làm ra các thứ.

Thứ Ba 25/07
Lớp JC & SG: Họp phụ huynh/giáo viên
Thứ Tư 26/07
Lớp JD & SE &SF: Họp phụ huynh/giáo viên

Thứ Năm 27/07

Lớp SE/SF sẽ học về vuệc trao đổi hàng hóa và ền bạc, cách thu xếp ngân sách
của mình. Các em sẽ học về những cách việc làm được trọng thưởng như thế
nào trong các nền văn hóa khác nhau, qm
hiểu những khác biệt giữa cần thiết và
mong muốn.

Lớp SE & SF Họp phụ huynh/giáo viên
Lớp Vỡ Lòng đi học đúng 100 ngày
Thứ Sáu 28/07
Họp tòan truờng lớp SG phụ trách
Thứ Năm 03/08

Lớp SG sẽ qm hiểu về cách thu xếp các chi êu hằng ngày như
thanh toán ền điện thọai di động và thẻ n dung. Các em sẽ
qm hiểu thế nào là một người êu dùng thông minh và học về
mối liên hệ giữa nền kinh tế Úc và các nước Á châu.

Truờng kết nghĩa đên viếng
Lớp JC/JD đi đến CERES
Thứ Sáu 04/08
Họp tòan truờng lớp JA/JB phụ trách
Thứ Hai 07/08
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Phân ban Tài chánh họp: 8g sáng
Thứ Ba 08/08

Xin chào tất cả đã trở lại bắt đầu ...(xin cho một hồi trống) …
HỌC KỲ 3!!!
Thầy cô đã có những sinh họat thú vị cho học kỳ này như: Lễ
Trung Thu (năm nay sẽ tổ chức ở Collingwood Town Hall), một
nhóm đại diện trường kết nghĩa Trung Hoa sẽ đến viếng
truờng chúng ta, nhóm dạy kèm Tóan 1:2:1 vẫn ếp tục và hy
vọng là trong những sinh họat bậb rộn này, các em sẽ có ngày
đóng bộ “Fancy” dress—mặc áo kiểu cọ!! Hy vọng là với những n tức cập nhật
này, tất cả cũng thấy phấn khởi rồi. Xin chào tất cả.
Phó đại diện học sinh - Kavan Joyce

Lithgow Street, Abbotsford
TEL: 9428 5977 FAX: 9428 4735 EMAIL:

Hội Đồng Nhà truờng họp: 6g30chiều
Thứ Hai 21/08
Họp bàn giáo án—HỌC SINH NGHỈ HỌC
Thứ Tư 06/09
Lễ Trung Thu: 6g chiều
Thứ Hai 06/11
Họp bàn giáo án—HỌC SINH NGHỈ HỌC

PRINCIPAL’S MESSAGE
Abbotsford Primary School is awesome due to the respect and high expectations
we hold for each other.
The school community learn together in a vibrant, safe and inclusive environment.
Our quality teaching equips our students for success.

Dear students, parents and community members,
Semester 1 Reports / Enrolment Information: Today, students were distributed their Semester 1 Reports. It is important for
parents to read through the reports so they can clarify any parts of the report with the teachers at the Parent/Teacher
Interviews next week. The teachers have spent a great deal of their personal time developing these reports, and we
thank them for their commitment to our students. Additionally, enrolment information is provided with the Semester 1
Report. We ask that parents read through this information carefully, write in any changes and return the signed form to
school ASAP. Please return the signed form, even if there are no changes that are required.
Parent / Teacher Interviews: Our Parent/Teacher Interviews begin next week, starting with students from Junior A and
Junior B on Monday. Parents are expected to have accessed the new Sentral portal to enter your interview time. If you
are having any issues signing into Sentral, please contact the school ASAP.
North-Western Victoria Principal Conference: On Tuesday 27 June, Latham
and our School Council President, Virginia Dods, presented to Principals
and other school leaders about how our school builds strong partnerships
with parents and community organisations, as we have been identified as
a school that excels in this area.
Outstanding Parent Payments: Invoices were sent home at the end of last
term. Thank you to the many families that have paid their outstanding
student fees for 2017. Please ensure that you see the office if there is an
issue with making the payments.
Parent Opinion Survey: The Parent Opinion Survey is completed annually by the Department of Education and Training
and is conducted amongst a sample of randomly selected parents at every school in Victoria. This year, about 30 per
cent of parents will be invited to participate. All responses to the survey are
You are invited to
anonymous.
The survey helps our school gain an understanding of how you view our school climate,
attend our
student engagement, and relationships. Our school will use the results to inform school
Assembly each
planning and improvement strategies. The survey will be conducted online by ORIMA
Research Pty Ltd and only takes 15 minutes to complete. It can be accessed
Friday at 9am
from Monday 7th August to Sunday 27th August. The survey is available in English,
Assembly
Arabic, Vietnamese, Mandarin, Chin (Hakha) and Hindi. Results will be sent back to our
DATE
presentations
school at the end of September.
Soccer Scholarship: The School Council has approved the formation of a scholarship
TERM 3
fund to support students to undertake the after school soccer clinics, as we would like
21 Jul
Junior D - English
maximum participation. Ideally, we would like to sponsor five students ($95 each) every
28 Jul Senior G - Chinese
term to cover their clinic fees. If you are able to donate to the fund, please contact the
school office. Students will be required to complete a form that is signed by their
04 Aug Junior A/B - English
parents to be eligible for sponsorship. School Council has approved Latham and Lizzie to
11 Aug
Music
select the students.
18 Aug Junior C - Chinese
Latham Burns & Elizabeth Sarroff - Principal Team
‘Diversity in Learning’

25 Aug

Senior G - English

01 Sep Junior A/B - Chinese
08 Sep

Senior F - English

15 Sep

Junior D - Chinese

22 Sep

Senior E - Chinese
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Trường Tiểu Học Abbotsford là một trường thật tuyệt vì học sinh quý trọng nhau.
Cộng đồng nhà trường cùng học hỏi lẫn nhau trong một môi trường sinh động, vui vẻ và đoàn kết.
Chất lượng giảng dạy của trường giúp học sinh đạt nhiểu thành công.

Cùng quý vị phụ huynh, thân hữu và các em học sinh,
Học Bạ Lục cá Nguyệt 1/ Chi #ết cá nhân: Hôm nay học sinh sẽ mang về học bạ của Lục cá nguyệt 1. Xin phụ huynh cố gắng đọc
qua học bạ và tuần tới khi đến họp với thầy cô quý vị có thể nêu ra các thắc mắc nếu có. Xin cám ơn thầy cô đã bỏ ra nhiều để
sọan học bạ cho các em. Ngoài ra kèm theo bản học bạ là chi ết cá nhân khi phụ huynh đến ghi danh cho các em, xin phụ huynh
hãy kiểm lại , xem có cần thay đổi gì không, ký tên và nộp lại cho trường càng sớm càng tốt. Và nếu không có gì thay đổi xin vẫn
ký tên và nộp lại truờng.
Họp Phụ huynh/giáo viên: Tuần tới là các buổi họp phụ huynh/giáo viên, bắt đầu với học sinh lớp JA và JB vào ngày Thứ Hai. Phụ
huynh phải lên trang mạng Sentral để lấy hẹn đến họp. Nếu quý vị gặp khó khan để lên trang mạng xin hãy cho trường biết ngay.
Buổi họp các Hiệu truởng các truờng khu vực Tây Bắc:
Bắc Vào ngày Thứ Ba 27/06 thầy Latham , cô Virginia Dods, Chủ tịch Hội Đồng
Nhà truờng, đã trình bày trước Hiệu Trưởng các trường cùng những vị lãnh đạo
khác cách trường chúng ta làm việc để xây dựng mối quan hệ chặt chẻ giữa nhà
truờng và phụ huynh cùng các tổ chức địa phương. Trường chúng ta được đánh
giá là rất thành công trong lãnh vực này.
Hóa đơn ền học cần được thanh tóan: Vào cuối học kỳ trước, chúng tôi có gửi
cho phụ huynh những hóa đơn ền học năm 2017 cần được thanh toán. Xin quý
vị hãy đến trường nếu cần giúp đở về cách thanh tòan các hóa đơn này.
Bản thăm dò ý kiến phụ huynh: Mỗi năm Bộ Giáo Dục chọn một số gia đình để
làm bãn thăm dò ý kiến. Việc chọn lựa này hòan tòan có nh cách ngẫu nhiên. Năm nay có khỏang 30% phụ huynh được chọn để
làm bản thăm dò. Các câu trả lời của quý vị đểu được giữ kín.
Các câu trà lời của quý vị giúp trường hiểu rõ hơn cách suy nghĩ chung, cách học tập của các em, các các em quan hệ với bạn bè.
Sau đo truờng sẽ dùng các ý kiến này để tổ chức và áp dụng các biện phàp việc ở truờng. Quý vị chỉ cần bỏ ra khỏang 15 phút để
hòan tất các câu hỏi và làm trên mạng. Quý vị có thể lên trang mạng từ Thứ Hai 07/08 đến Chủ
Xin mời quý vị đến dự buổi
Nhậ 27/08. Các câu hỏi sẽ là ếng Anh, êng Á rập, ếng Việt, ếng Quan thọai, ếng Hẹ và
họp toàn trường vào sáng
ếng Ấn. Truờng sẽ nhận được kết quả vào khỏang cuối tháng 9.
Thứ Sáu lúc 9g sáng.
Học bổng cho môn bóng đá: Hội Đồng Nhà truờng đã chầp nhận cho thành lập quỹ giúp các em
muốn học hơi môn bóng đá sau giờ học. Mục đích là muốn cho nhiều em đuợc dịp tham gia.
NGÀY Nhóm phụ trách
Truờng muốn tài trợ (trả lệ phí học chơi bóng đá $95/em) cho khoảng 5 học sinh mỗi học kỳ
tham gia sinh họat này. Nếu quý vị có thể đóng góp vào quỹ này, xin hãy liên lạc truờng. Học
HỌC KỲ 3
sinh đựợc chọn phải điền đơn và phụ huynh phải ký tên để nhận trợ giúp này. Hội đồng nhà
21/07 Junior D - Tiếng Anh
truờng đồng ý để thầy latham và cô Lizzie phụ trách tuyển chọn học sinh.
28/07 Senior G - Tiếng Hoa

Thầy Latham Burns & Cô Elizabeth Sarroﬀ - Hiệu Trưởng & Hiệu Phó
‘Diversity in Learning’

04/08

Junior AB - Tiếng Anh

11/08

Nhạc

18/08

Junior C - Tiếng Hoa

25/08 Senior G - Tiếng Anh
01/09

Junior AB - Tiếng Hoa

08/09

Senior F - Tiếng Anh

15/09

Junior D - Tiếng Hoa

22/09

Senior E - Tiếng Hoa

