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1st April 2022
Week 10 Term 1
COMING UP
Friday 1st April – “Fun Socks
Friday” Gold Coin Donation
Friday 8 April – End of Term 1
Assembly / Easter Egg raffle
12.30pm with dismissal at
1.00pm
Monday 25th April - Anzac
Day – NO SCHOOL
Tuesday 26th April - School
Closure – Staff Professional
Development in Mathematics NO SCHOOL
Wednesday 27th April - First
day of Term 2
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
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

CATHOLIC IDENTITY
Rosalie’s Story – Democratic Republic of Congo (DRC)
From her life as a former child soldier in the DRC, Rosalie is a
now a business owner, a community leader and a role model for
other ex-combatants seeking to readjust to civilian life. Rosalie
had a tough childhood. Her father passed away when she was
just two-years-old and her mother struggled to look after the
family on her own. In the Democratic Republic of Congo,
women are traditionally responsible for household tasks, with
limited employment opportunities outside the home. Rosalie's
mother found it difficult to afford food and clothing, let alone
school fees, and Rosalie had to drop out school. Then, when she
was just 15 years old, Rosalie was forced to join the army. In
recent decades, the DRC has experienced ongoing political
instability, violence and conflict, and the recruitment of child
soldiers is all too common.
‘For future generations - aspire not to have more, but to be more’.
Please support Project Compassion: lent.caritas.org.au

PRINCIPAL’S MESSAGE
Dear Families,
In is incredible to think that we have only one full week of school left for
term 1. We would like to congratulate and encourage all students on their
efforts both with learning and they way in which the are following our school
rules and expectations. On Monday we shared our ‘House points’ tally at
assembly, it is very close and team spirit is evident everywhere. Teachers are
always on the lookout to praise and provide feedback for student learning and
behaviour.
It is also a timely opportunity at this stage of the term to acknowledge and thank our 2022 school
advisory council members; Parent Chairperson: Dianna Govan, Parent Reps: David Sandall, Lisa
Camaranno, Miranda Toohey, Paul Xerri, Persis Gerrard- Parrinton and Steven Laughlin. We have
been fortunate to meet twice this term under challenging circumstances. The School Advisory Council
provides a forum for discussion and discernment, where parent voice and community perspective are
valued to inform and support the decisions made by the principal and parish priest as the custodian of
mission for the good of school and parish where students’ wellbeing and outcomes are paramount.
In Partnership
Nathan
END OF TERM 1
On our last day of term 1 will be a very rewarding day for all our students.
1.

Students will come together in our school hall for the Good Friday scripture story - Stations
of the Cross – class and student led. This will commence at 9.30am (Staff and students only – photos
of this liturgical reflection will be provided via Seesaw, our end of newsletter and our school Facebook page)

Please collect and remember to your
child’s name in the garment

2.

Our End of term 1 whole school assembly will be conducted outside commencing at
12.30pm This assembly will also include the drawing of the Easter Egg raffle

3.

End of Term 1 dismissal time remains the same as last year and will follow directly after the
Easter Egg at 1.00pm
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School Harmony Garden – A family engagement and partnership initiative
Our school garden is in urgent need of some much need love, care and attention. All interested
families are welcome to attend a short casual outdoor meeting on Monday 4th April at 3.05pm
(Straight after school) to discuss how we can best rejuvenate and reimagine this valuable space at St
Monica’s moving forward. Gardening can provide a whole new avenue to facilitate learning in an
exciting way promoting a strong sense of belonging, mindfulness, creativity, connection and learning
in a natural and safe setting. Please come with ideas and suggestions.

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 are also hoping to conduct 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 (times are listed in ‘COMING UP’ section of the newsletter).

School website
St Monica’s school is currently investigating restructuring and rebranding measures to update our
website, which aims to share with prospective families our vision and provide a small window into the
life of our school. At St Monica’s school every person matters! Staff members, parents and students
strive to inspire each other, build respectful relationships and are committed to education, faith and
friendship. Through a collaborative effort we intend to capture a web page with clarity, cohesion and
connectedness that is extremely informative and helpful for all. If you have desire to assist from a
parents perspective and offer ideas, thoughts and suggestions please email Nathan (email is listed
above).
Our Easter Egg raffle for next Friday is looking awesome!
We sincerely thank the many families who have donated so
generously. We are still needing to make up two prizes and
require a few more contributions. If you are able to assist,
please place a donation of eggs at school.

Today we all had a lot of fun at St Monica’s. Many of us wore funky socks to raise money for Project Compassion.
Some people wore socks to match their personalities and interests. It was great to see the teachers get involved
too. All of the socks were so colourful! I loved seeing what fun socks people had. Thank you to our Faith and Social
Justice leaders for organising this event and growing awareness of Project Compassion
Kitty Sandall - Senior G
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CATHOLIC IDENTITY
Rosalie’s Story – Democratic Republic of Congo (DRC)
Từ cuộc sống là một cựu quân nhân trẻ em ở Cộng hòa Dân chủ
Congo DRC, Rosalie hiện là một chủ doanh nghiệp, một nhà
lãnh đạo cộng đồng và là một hình mẫu cho những cựu chiến
binh khác đang tìm cách hòa nhập với cuộc sống thường dân.
Rosalie đã có một tuổi thơ khó khăn. Cha cô qua đời khi cô mới
hai tuổi và mẹ cô phải vất vả chăm sóc gia đình một mình. Ở
Cộng hòa Dân chủ Congo, phụ nữ theo truyền thống chịu trách
nhiệm về các công việc gia đình, với cơ hội việc làm bên ngoài
gia đình bị hạn chế. Mẹ của Rosalie cảm thấy khó khăn trong
việc mua thức ăn và quần áo, chưa kể tiền học, và Rosalie đã
phải bỏ học. Sau đó, khi mới 15 tuổi, Rosalie bị buộc phải nhập
ngũ. Trong những thập kỷ gần đây, DRC đã trải qua những bất
ổn chính trị, bạo lực và xung đột liên tục, và việc tuyển mộ binh
lính trẻ em diễn ra quá phổ biến.
"Đối với các thế hệ tương lai - không phải khao khát có nhiều hơn, mà là nhiều hơn nữa". Hãy ủng hộ
Dự án Nhân ái: lent.caritas.org.au.

PRINCIPAL’S MESSAGE
Dear Families,
Thật khó tin khi nghĩ rằng chỉ còn một tuần nữa là hết học kỳ 1. Xin chúc
mừng và khuyến khích tất cả học sinh về những nỗ lực của các em cả về học
tập và cách các em tuân thủ các quy định và kỳ vọng của trường ta. Vào thứ
Hai, chúng tôi đã chia sẻ bảng thống kê "Điểm nhà" tại cuộc họp, nó rất sát
nhau và tinh thần đồng đội thể hiện rõ ở mọi nơi. Giáo viên luôn chú ý đến
việc khen ngợi và cung cấp phản hồi cho việc học tập và hành vi của học
sinh.
Cũng xin ghi nhận và cảm ơn các thành viên hội đồng cố vấn trường ta 2022:
Chủ tịch phụ huynh: Dianna Govan, Đại diện phụ huynh: David Sandall, Lisa Camaranno, Miranda
Toohey, Paul Xerri, Persis Gerrard- Parrinton và Steven Laughlin. Chúng tôi đã may mắn gặp nhau
hai lần trong học kỳ này trong những hoàn cảnh đầy thử thách. Hội đồng Cố vấn Nhà trường cung
cấp một diễn đàn để thảo luận và phân định, nơi tiếng nói của phụ huynh và quan điểm của cộng
đồng được đánh giá cao để thông báo và hỗ trợ các quyết định của hiệu trưởng và linh mục quản xứ
với tư cách là người giám sát sứ mệnh vì lợi ích của trường học và giáo xứ, nơi hạnh phúc của học
sinh và kết quả là điều tối quan trọng.
Trân trọng,
Nathan
END OF TERM 1
Vào ngày cuối cùng của học kỳ 1 sẽ là một ngày rất bổ ích cho tất cả học sinh của chúng ta.
1.

Các học sinh sẽ cùng nhau tham dự câu chuyện thánh thư Thứ Sáu Tuần Thánh - Các Trạm
Thập Giá - do lớp và học sinh dẫn dắt. Quá trình này sẽ bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng (Chỉ dành
cho nhân viên và học sinh - các bức ảnh phản chiếu phụng vụ này sẽ được cung cấp qua
Seesaw, phần cuối của bản tin và trang Facebook của trường)

2.

Cuộc họp toàn trường Cuối học kỳ 1 ngoài trời bắt đầu lúc 12h30 trưa bao gồm việc xổ số
Trứng Phục sinh

3.

Tan học cuối Học kỳ 1 vẫn như thông lệ ngay sau xổ số trứng phục sinh lúc 1 giờ chiều
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School Harmony Garden – A family engagement and partnership initiative
Khu vườn trường ta đang rất cần sự yêu thương, chăm sóc và quan tâm. Tất cả các gia đình quan tâm
được hoan nghênh tham dự một cuộc họp ngắn ngoài trời vào Thứ Hai, ngày 4 tháng 4 lúc 3 giờ chiều
(Ngay sau giờ học) để thảo luận về cách tốt nhất chúng ta có thể trẻ hóa lại không gian quý giá này tại
St Monica’s trong tương lai. Làm vườn có thể cung cấp một con đường hoàn toàn mới để tạo điều kiện
học tập một cách hứng thú, thúc đẩy cảm giác thân thuộc, trí óc, sự sáng tạo, kết nối và học tập trong
một môi trường tự nhiên và an toàn. Hãy đến với những ý tưởng và đề xuất.
School Enrolments for 2023
Trên trang web của St Monica chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu ghi danh bất kỳ lúc nào trong suốt
năm học - Tuy nhiên, phụ huynh được nhắc nhở và khuyến khích nộp đơn đăng ký ghi danh trước khi
kết thúc học kỳ 2 để đảm bảo quá trình chuyển tiếp suôn sẻ. Có thể tìm thấy các mẫu đơn đăng ký ghi
danh trên trang web của trường chúng tôi https://www.smfootscray.catholic.edu.au/. Ghi danh cho
các Trình độ không phải Prep cũng được chào đón trong suốt cả năm. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ tổ
chức một buổi thông tin tương tác cho các gia đình mới vào Thứ Tư ngày 11 tháng 5, sau đó là ‘Ngày
mở cửa’ của trường học vào Chủ nhật ngày 15 tháng 5 (thời gian được liệt kê trong phần ‘SẮP TỚI’
của bản tin).
School website

Trường St Monica hiện đang tìm hiểu các biện pháp tái cấu trúc để cập nhật trang web của
chúng tôi, nhằm mục đích chia sẻ với các gia đình tương lai tầm nhìn cũng như cung cấp một
cửa sổ nhỏ trong cuộc sống của trường ta. Tại trường St Monica, mọi người đều quan trọng!
Nhân viên, phụ huynh và học sinh cố gắng truyền cảm hứng cho nhau, xây dựng mối quan
hệ tôn trọng và cam kết giáo dục, đức tin và tình bạn. Thông qua một nỗ lực hợp tác, chúng
tôi dự định tạo ra một trang web với sự rõ ràng, gắn kết và liên kết, cực kỳ nhiều thông tin và
hữu ích cho tất cả mọi người. Nếu muốn hỗ trợ từ góc độ phụ huynh và đưa ra các ý tưởng,
suy nghĩ và đề xuất, vui lòng gửi email cho Nathan (email được liệt kê ở trên).
Xổ số Trứng Phục sinh của chúng tôi cho thứ Sáu tới trông thật tuyệt vời! Xin chân thành cảm ơn
nhiều gia đình đã hảo tâm quyên góp. Chúng tôi vẫn cần tạo ra thêm hai giải thưởng và yêu cầu thêm
một số đóng góp. Nếu có thể hỗ trợ, vui lòng đặt một quả trứng quyên góp tại trường.
Hôm nay tất cả chúng ta đã có rất nhiều niềm vui tại St Monica’s. Nhiều người trong chúng tôi đã mang những đôi
tất vui nhộn để quyên tiền cho Dự án Nhân ái. Một số người đã đi tất để phù hợp với tính cách và sở thích của họ.
Thật tuyệt khi thấy các giáo viên cũng tham gia. Tất cả những chiếc tất đều rất sặc sỡ! Tôi thích nhìn mọi người có
những đôi tất vui nhộn.
Kitty Sandall - Senior G

