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Friday 29th April 2022
Week 2 Term 1 – Edition 11
COMING UP
nd

Monday 2 May – Whole
School Assembly at 2.40pm
Wednesday 4th May – Market
fresh Incursion 10.30am
Thursday 5th May – Mother’s
Day Breakfast 8.00am – 8.40am
School Hall
Monday 9thMay – Whole
School Assembly at 2.40pm
Wednesday 11th May - 2023
Prep enrolment and new families
session 6.30pm
Sunday 15th May - Open Day
and Sausage Sizzle 11am – 2pm
(please note this is change of date)

Tuesday 3rd May – Market
Fresh (Parent helpers needed)
Tuesday 10th May- Start of
NAPLAN Online assessments
23rd-25th May - Senior Camp Phillip Island
Saturday 4th June Proposed
Bunnings sausage sizzle
Tuesday 7th June – School
Photos
Friday 10th June - School
Closure – School Review - NO
SCHOOL
Monday 25th July – 5th August
2022 Swimming Program at
MAC
REMINDER TO FAMILIES REPORTING STUDENT ABSENCES by
9:15am on the day of absence please call
9689-4548, use skoolbag OR email:
office@smfootscray.catholic.edu.au

Prayer
Dear Lord,
As we commence another term of learning at St Monica’s let us take this time to acknowledge the
beautiful gift of family. May we treasure each and every moment that we share together, may we
continue to appreciate all the things that they do for us. Look upon our families and grant them the
strength and courage to support on another.
ANZAC Day Prayer
God of love and liberty,
we bring our thanks this day for the peace and security we enjoy, which was won
for us through the courage and devotion of those who gave their lives in time of
war. We pray that their labour and sacrifice may not be in vain, but that their spirit
may live on in us and in generations to come. That the liberty, truth and justice
which they sought to preserve may be seen and known in all the nations upon earth.
We ask this through Christ our Lord. Amen.

PRINCIPAL’S MESSAGE
Dear Families,
I trust and hope you have all had a fun and relaxing holiday
break. For the most part we were definitely blessed with
beautiful autumn weather. What a great feeling it is to be
back at school with a sense of normality. It was exciting to
welcome all students to school on Wednesday morning –
there was a lot of joy and laughter in our yard. Our
playground area has a new dump of fresh soft-fall mulch
allowing for safe play and the sandpit has a nice fresh look
as well.
It is also with great pleasure that I can inform families that our Monday afternoon assembly can now
recommence in the school hall. Our first whole school assembly will be next Monday 2nd May at
2.40pm. You are most welcome to attend these assemblies and we ask that careful consideration be
made to social distancing where possible. At this stage we intend to hold these assemblies each week,
any alteration will be communicated to all families through our regular processes.
Thank you for the great start to Term 2 and enjoy a sensational weekend
In Partnership
Nathan
As per our Child Safety and Anaphylaxis policies St Monica’s discourages peanuts and peanut
sandwiches for snacks and lunches

Learning and Teaching - Mathematics
On Tuesday, Nancy and Ainsle from MACS led our staff through a day of professional learning
around using a different structure to teaching mathematics. The Launch, Explore, Summarise (and
then reLaunch, reExplore and reSummarise) model of teaching aims to challenge and extend all
students, while building resilience and perseverance in our learning.
Earlier in the week I sent out a survey for families (2-6) to complete as we want to work in partnership
with you to support learning from home. If you have not done so, please complete the form using the
following link: https://forms.gle/svhGmXGBjoeLHMAR6
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Friday 29th April 2022
Week 1 Term 2
COMING UP
Monday 2nd May – Whole
School Assembly at 2.40pm
Wednesday 4th May – Market
fresh Incursion 10.30am
Thursday 5th May – Mother’s
Day Breakfast 8.00am – 8.40am
School Hall
Monday 9thMay – Whole
School Assembly at 2.40pm
Wednesday 11th May - 2023
Prep enrolment and new families
session 6.30pm
Sunday 15th May - Open Day
and Sausage Sizzle 11am – 2pm
(please note this is change of date)

Wednesday 4th May – Market
Fresh (Parent helpers needed)
Tuesday 10th May- Start of
NAPLAN Online assessments
23rd-25th May - Senior Camp Phillip Island
Saturday 4th June Proposed
Bunnings sausage sizzle
Tuesday 7th June – School
Photos
Friday 10th June - School
Closure – School Review - NO
SCHOOL
Monday 25th July – 5th August
2022 Swimming Program at
MAC
REMINDER TO FAMILIES REPORTING STUDENT ABSENCES by
9:15am on the day of absence please call
9689-4548, use skoolbag OR email:
office@smfootscray.catholic.edu.au

Mother’s Day Breakfast
A reminder that St Monica’s annual Mother’s Day Breakfast is happening next Thursday 5th May at
8am – 8.45am in our school hall. (Please view our flyer below).
Market Fresh Incursion
We are excited to advertise our Market Fresh Incursion for next Tuesday 3rd May. We do require a
some parents to assist with fruit cutting. If you are able to assist with this task, please email Catriona
at catriona.kennedy@smfootscray.catholic.edu.au and let her know. (Please view our flyer below).
Open Day – ‘We are all learners’
All Seniors at St Monica’s are leaders. The Seniors are going to be leading our upcoming Open Day
on May 15th. They are organising various activities and stalls; Kids Cafe, Arts and Crafts, Sausage
Sizzle, coding activities, school tours plus many more. We look forward to your support guiding our
Senior Leaders on the Open Day. See you all at Open Day on Sunday 15th May (11am – 2.00pm) for a
day of fun!
Lunch orders for Term 2
A reminder to all families that lunch ordering on Wednesday continues to be an option for term 2.
Please note it is good idea to place your order(s) in plenty of time ensuring that delivery from our
suppliers is smooth. If you require any further information, please contact the office. Ordering is
simple and is via the QKR app and with credit card payment and is available to order up to
2 weeks in advance and orders close at 8.30am the morning of service.
School Enrolments for 2023
St Monica’s website states that we welcome enrolment enquiries throughout the year. While
enrolments for Prep are accepted at any time the year before your child intends to begin school,
parents are reminded and encouraged to submit an enrolment application before the end of term 2 to
ensure a smooth transition. Enrolment application forms can be found on our school website
https://www.smfootscray.catholic.edu.au/. Enrolments for Year Levels other than Prep are also
welcome throughout the year. We will also be conducting a very interactive and engaging
information session for perspective and new families on Wednesday 11th May followed by a school
‘Open Day’ on Sunday 15th May (Please view flyer).

Covid Safe – Extension of the Rapid Antigen Test program
There are some important changes to COVIDSafe measures for schools that will apply from the start
of Term 2. Face masks, while recommended, are not required in any school setting. This means
students in grades 3 to 6, staff and visitors in primary schools are no longer required to wear face
masks. Any student or staff member who wishes to wear a mask may do so, including those who are
medically at-risk. Students who have tested positive for COVID-19, and have completed their 7-day
isolation period, now do not need to undertake rapid antigen test (RAT) screening for 12 weeks after
their release from isolation. This was previously 8 weeks. Students who are household contacts of a
COVID-19 case are not required to quarantine. They may return to school as long as they undertake
rapid antigen tests (RAT) 5 times during their 7-day period. They are required to notify the school that
they are a household contact. Students aged 8 years and above who are household contacts are
required to wear face masks when indoors at school unless they have a valid exemption. If a student
household contact returns a positive RAT result, they must isolate for 7 days. RAT screening program
will continue to be supplied for the first 4 weeks of Term 2 to support the early detection of COVID19 in our school. The testing recommendations will remain the same this Term for students and staff
with: recommended to test at home twice a week.
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Prayer
Lời cầu nguyện,
Khi bắt đầu một học kỳ mới tại St Monica’s, xin hãy dành thời gian này để ghi nhận món
quà tuyệt vời của gia đình. Xin hãy trân trọng từng khoảnh khắc cùng nhau chia sẻ , cầu
mong chúng ta tiếp tục trân trọng tất cả những điều họ làm cho chúng ta. Hãy nhìn vào gia
đình của chúng ta và ban cho họ sức mạnh và lòng can đảm để hỗ trợ những người khác.
ANZAC Day Prayer
Thiên Chúa của tình yêu và tự do,
Xin gửi lời cảm ơn đến nền hòa bình và an ninh mà chúng ta được hưởng, những thứ đã
giành được cho chúng ta nhờ lòng dũng cảm và sự tận tâm của những người đã hy sinh mạng
sống của họ trong thời gian chiến tranh. Mong rằng công lao và sự hy sinh của họ không
phải là vô ích, nhưng tinh thần của họ có thể sống mãi trong chúng ta và trong các thế hệ mai
sau. Rằng tự do, sự thật và công lý mà họ đã tìm cách bảo tồn có thể được nhìn thấy và biết
đến ở tất cả các quốc gia trên trái đất..
We ask this through Christ our Lord. Amen.
PRINCIPAL’S MESSAGE
Kính gửi các gia đình,
Tôi tin tưởng và hy vọng tất cả đã có một kỳ nghỉ vui vẻ và thư giãn - Rất may mắn với thời
tiết đẹp mùa thu. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi được trở lại trường với một cảm giác
bình thường. Thật là thú vị khi chào đón tất cả học sinh đến trường vào sáng thứ Tư - có rất
nhiều niềm vui và tiếng cười trong sân chơi của chúng tôi - Một lớp phủ mềm mới trải để
vui chơi an toàn và hố cát cũng có một diện mạo mới đẹp.
Cũng rất vui thông báo rằng buổi họp chiều Thứ Hai của
chúng ta có thể bắt đầu lại trong hội trường - Buổi họp toàn
trường đầu tiên sẽ diễn ra vào thứ Hai tuần sau, ngày 2
tháng 5 lúc 2 giờ 40 chiều. Hoan nghênh mọi người tham
dự những buổi họp mặt này tuy nhiên yêu cầu cân nhắc cẩn
thận dãn cách xã hội nếu có thể. Chúng tôi dự định sẽ tổ
chức những buổi họp mặt này mỗi tuần, mọi thay đổi sẽ
được thông báo cho tất cả các gia đình thông qua các quy trình thường xuyên của chúng tôi.
Cảm ơn mọi người vì sự khởi đầu tuyệt vời cho Học kỳ 2 - Kính chúc ngày cuối tuần thú vị.
Nathan
Theo chính sách An toàn cho Trẻ em và Sốc phản vệ, St Monica’s không khuyến khích sử
dụng đậu phộng và bánh mì kẹp đậu phộng cho đồ ăn nhẹ và bữa trưa
Learning and Teaching - Mathematics

Vào thứ Ba, Nancy và Ainsle từ MACS đã dẫn dắt nhân viên của chúng tôi trải qua một ngày
học tập chuyên môn xoay quanh việc sử dụng một cấu trúc khác để dạy toán. Mô hình giảng
dạy Khởi động, Khám phá, Tóm tắt (và sau đó Khởi động lại, Khám phá lại và Tổng kết lại)
nhằm mục đích thách thức và mở rộng tất cả học sinh, đồng thời xây dựng khả năng phục hồi
và tính kiên trì trong học tập của chúng ta.
Hôm đầu tuần, tôi đã gửi một bản khảo sát cho các gia đình (lớp 2-6) để hoàn thành nhằm
hợp tác hỗ trợ việc học ở nhà. Vui lòng điền đơn bằng liên kết
sau: https://forms.gle/svhGmXGBjoeLHMAR6 548
principal@smfootscray.catholic.edu.au
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Xin nhắc lại Bữa sáng Ngày của Mẹ hàng năm của St Monica sẽ diễn ra vào thứ Năm tuần
sau, ngày 5 tháng 5 lúc 8 giờ sáng - 8 giờ 45 sáng trong hội trường của trường chúng tôi.
(Vui lòng xem tờ rơi bên dưới).M
Market Fresh Incursion

Rất vui mừng thông báo Market Fresh Incursion vào Thứ ba tới, ngày 3 tháng 5. Chúng tôi
cần một số phụ huynh hỗ trợ cắt trái cây - Nếu có thể hỗ trợ công việc này, vui lòng gửi
email cho Catriona theo địa chỉ catriona.kennedy@smfootscray.catholic.edu.au và cho cô ấy
biết. (Vui lòng xem tờ rơi của chúng tôi bên dưới).
Open Day – ‘We are all learners’

Tất cả học sinh lão nhi tại St Monica’s đều là những nhà lãnh đạo - Các em sẽ dẫn đầu Ngày
Khai mạc sắp tới của chúng tôi vào ngày 15 tháng Năm qua các hoạt động và gian hàng khác
nhau: Quán cà phê dành cho trẻ em, Nghệ thuật và Thủ công, bánh mì kẹp xúc xích, các
hoạt động viết mã, các chuyến tham quan trường học cùng với nhiều hoạt động khác. Mong
được sự hỗ trợ trong việc hướng dẫn các Lãnh đạo Cấp cao của chúng tôi trong Ngày Khai
mạc. Hẹn gặp lại tất cả tại Open Day vào Chủ Nhật ngày 15 tháng 5 (11: 00-2: 00) để có một
ngày vui vẻ!
Lunch orders for Term 2

Lời nhắc cho tất cả các gia đình đặt hàng bữa trưa vào Thứ Tư tiếp tục cho học kỳ 2. Xin lưu
ý nên đặt (các) đơn hàng của mình sớm để đảm bảo giao hàng diễn ra suôn sẻ. Nếu cần thêm
bất kỳ thông tin nào, vui lòng liên hệ với văn phòng - Đặt hàng rất đơn giản và thông qua
ứng dụng QKR và thanh toán bằng thẻ tín dụng - có thể đặt hàng trước tối đa 2
tuần và đơn đặt hàng kết thúc lúc 8h30 sáng của dịch vụ.
School Enrolments for 2023

Chúng tôi hoan nghênh ghi danh đăng ký bất cứ lúc nào - Tuy nhiên phụ huynh được khuyến
khích nộp đơn đăng ký nhập học trước khi kết thúc học kỳ 2 để đảm bảo quá trình chuyển
đổi suông sẻ. Các mẫu đơn đăng ký ghi danh có thể được tìm thấy trên trang web của trường
chúng tôi https://www.smfootscray.catholic.edu.au/.
Ghi danh cho các Cấp lớp khác với cũng được chào đón trong suốt năm. Chúng tôi cũng sẽ
tiến hành một buổi thông tin cho các gia đình mới vào thứ Tư ngày 11 tháng 5, sau đó là
‘Ngày mở cửa’ vào Chủ nhật ngày 15 tháng 5 (Vui lòng xem tờ rơi).
Covid Safe – Extension of the Rapid Antigen Test program
Có một số thay đổi quan trọng đối với các biện pháp COVIDSafe dành cho các trường học sẽ áp dụng
từ đầu Học kỳ 2. Khẩu trang, mặc dù được khuyến nghị, không bắt buộc phải có trong bất kỳ cơ sở
trường học nào. Điều này có nghĩa là học sinh từ lớp 3 đến lớp 6, nhân viên và khách đến thăm trường
tiểu học không còn phải đeo khẩu trang. Bất kỳ học sinh hoặc nhân viên nào muốn đeo khẩu trang đều
có thể làm như vậy, kể cả những người có nguy cơ về mặt y tế. Những học sinh có kết quả xét nghiệm
dương tính với COVID-19 và đã hoàn thành thời gian cách ly 7 ngày, giờ đây không cần phải thực
hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) trong 12 tuần sau đó (trước đây là 8 tuần). Học sinh là
người tiếp xúc trong gia đình của trường hợp COVID-19 không bắt buộc phải cách ly - Trẻ có thể trở
lại trường học miễn là thực hiện các xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) 5 lần trong thời gian 7
ngày tiếp theo. Cần thông báo cho nhà trường rằng trẻ là người tiếp xúc gần trong gia đình. Học sinh
từ 8 tuổi trở lên là người tiếp xúc gần trong nhà phải đeo khẩu trang khi ở trong nhà và tại trường trừ
khi được miễn hợp lệ. Nếu người tiếp xúc gần trở nên kết quả RAT dương tính, họ phải cách ly trong
7 ngày. Chương trình sàng lọc RAT sẽ tiếp tục được cung cấp trong 4 tuần đầu tiên của Học kỳ 2 để
hỗ trợ việc phát hiện sớm COVID-19 trong trường học của chúng ta. Các đề xuất kiểm tra sẽ được giữ
nguyên trong Học kỳ này cho học sinh và nhân viên với đề nghị kiểm tra ở nhà hai lần một tuần.
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