
 MAGGIE CATTERALL & PAULA O’NEILL 

This week we say ‘Good bye’ to two  much loved members 

of our staff. Maggie and Paula will finish up, in all practical 

ways, at the end of this week. We will miss both of them 

incredibly. It is hard to find words to express our thanks for 

their contributions to our school.  

Maggie and Paula have each contributed to our children’s 

engagement with the outside world and helped to create the 

capable and confident young people  that form our Middles, Seniors and 

extensive alumni. From all at St Monca’s, be safe, continue to explore and grow and thank 

you for being such wonderful examples of the concept…TEACHER. 

CORONAVIRUS – COVID-19 

This week we have seen government action to prevent the spread of the Coronavirus – 

COVID-19. Travel bans and advice have been given for travel outside Australia; indoor 

gatherings of 100+ people are banned as are outdoor events of 500+ peopleOne of the things 

which is not happening at this time is the mass closure of schools. Many people have 

differing views on this. At school we are being guided by the advice and directives coming 

from the Department of Health – Vic and Australia – The Department of Education and the 

Catholic Education Commission Victoria. https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-
coronavirus-disease-covid-19  
We continue to maintain our hygiene regime and are working to encourage social distancing 

within our setting. It is providing us with some great learning opportunities. 

Some families have made the decision to keep their children home next week. That is their 

choice and their right. 

This past week teachers and support staff have been organising a range of learning activities, 

both online and paper based, for our students, in the event of a required closure. 

If we are required to close we will communicate with families through the SeeSaw app, ther 

Skoolbag app, email and phone if required. We will ensure we contact every family. If we 

have your correct contact details you will not miss out on this 

information. 

If you have not yet connected to SeeSaw this year please contact your 

child’s teacher to get your QR code, or pop in so we can help you get 

connected.  

If you have had trouble with Skoolbag go to the Apple or 

Android shop, download the Skoolbag App, complete your 

details and then select St Monica’s Footscray as your 

school. Pop in if you have trouble and we will help you out. 

Throughout the holidays I will continue to send out any new information that comes to me; 

in this way we will all be informed. 

LIBRARY BORROWING 

As a proactive measure we will be allowing all children to borrow extra books over the 

holidays. We know many local libraries have closed and reading material may be short. 

Remember you can also download Ebooks from the local libraries if you have a borrowing 

card / account. It is worth checking out. 

GARDEN WATERING IN THE HOLIDAYS 

 Serena would like to know if any families can come in and water during the holidays – even 

once would be great. Let Annie, Karen or Serena (on Wednesday) know. We can let you 

know how to access and where all the hoses are. Thank you in advance.  
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GIÃ BIỆT BÀ CATTERALL VÀ CÔ PAULA O’NEILL 

Trong tuần tới chúng ta sẽ nói lời giã biệt với hai thành viên thân yêu khối giáo vụ - 

bà Maggie và cô Paula chấm dứt cuối tuần - Rất khó có lời tương hợp để tri ân. 

Toàn thể nhân viên trường kính chúc hai cô bình yên, may mắn và cảm tạ tấm gương 

sáng trong sự nghiệp giáo dục. 
 

SIÊU VI CORONA 

Trong tuần đã có những sắc lệnh chính phủ nhằm ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 - 

Lệnh cấm du hành nước ngoài, cấm tụ tập bên trong trên 100 người và bên ngoài trên 

500 người – Cho đến bây giờ trường học vẫn chưa đóng cửa – Có nhiều ý kiến tranh 

luận vấn đề này – Nhà trường tuân theo chỉ thị của Bộ Y Tế - Tiểu bang và Liên 

bang - Bộ Giáo Dục và Cơ quan Giáo dục Công giáo Victoria.   

Hiện chúng tôi duy trì chế độ vệ sinh cá nhân và khuyến khích giữ khoảng cách tiếp 

xúc để cho trẻ có cơ hội học tập tốt - Một số gia đình đã quyết định giữ con trẻ ở nhà 

theo quyền lợi và quyết định cá nhân.     

Trong tuần vừa qua khối giáo vụ đã chuẩn bị một số bài tập trên giấy cũng như trên 

trang mạng cho học sinh trong trường hợp nếu có nhu cầu đóng cửa trường.  Trong 

trường hợp trường đóng cửa, chúng tôi sẽ liên hệ thông báo qua SeeSaw, Skoolbag, 

email và điện thoại nếu cần thiết.  Trong trường hợp nếu quý vị chưa kết nối SeeSaw 

trong năm nay xin vui long liên hệ giáo viên lớp hoặc đến văn phòng hầu được giúp 

đỡ.  Để kết nối Skoolbag App vui long vào Apple hoặc Androit shop, nhập Skoolbag 

App, điền chi tiết cá nhân và chọn St Monica’s Footscray – Có thể đến văn phòng 

nếu cần giúp đỡ.   

Tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong kỳ nghỉ nếu có. 

MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 

Được biết một số thư viện địa phương đã đóng cửa - Nhà trường sẽ cho học sinh 

mượn thêm sách đọc trong kỳ nghỉ - Quý vị có thể nhập Ebooks từ thư viện địa 

phương nếu có thẻ mượn sách. 
 

TƯỚI CÂY TRONG KỲ NGHỈ 

Nếu quý vị có thể giúp đỡ tưới cây trong kỳ nghỉ dù chỉ một lần – Xin vui lòng báo 

cô Annie, Karen hoặc Serena (thứ tư) hầu được biết cách vào sân cũng như vị trí các 

vòi tưới. 
 

PHỤ HUYNH CÓ THẺ CHƯỚC GIẢM - TRỢ CẤP TRẠI, THỂ 

THAO, DU KHẢO  
Nếu quý vị có thẻ giảm giá hiện có hiệu lực quý vị có thể xin Trợ cấp Trại, Thể thao, 

Du khảo $125/trẻ/năm.  Nếu quý vị đã từng có trợ cấp từ năm ngoái, danh sách sẽ tự 

động chuyển sang năm nay.  Quý vị chỉ cần điền đơn lần thứ nhất hoặc cho một trẻ 

mới đến.  Xin vui lòng liên hệ văn phòng để biết thêm chi tiết.   
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