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to Aboriginal and Torres Strait Islander cultures; and to Elders both past, present and emerging. 
 

Holy Week: Palm Sunday – Easter Sunday 
                                                

 

 

 

 

Palm Sunday 

PRINCIPAL’S MESSAGE 
Dear Families,  
WOW! What an amazing Term 1 2022 at St Monica’s. Despite many complex operations that have 
been placed on us as a result of the pandemic, we are delighted to have achieved a full term of 
learning.  All students have settled extremely well into their new classes, routines and our teachers 
have continued to forge important learning and wellbeing priorities for the year ahead. 
 
This morning we gathered to acknowledge through prayer and 
reflection the Stations of the Cross, where each class presented 
the stations to reflect and to remember the events of Jesus’ 
suffering and death.  All students were very reverent throughout 
this whole school presentation and we were able to make a 
clear link between the sufferings of Jesus and the sufferings of 
the poor and oppressed in the world today. Thankyou to all 
teachers and students for you organisation and preparation.                     ‘May we walk in your way’ 
 
We very much look forward to another positive and exciting Term Two. Please enjoy your holiday, 
have fun, relax and stay safe. 
In Partnership 
Nathan 

Project Compassion 2022 / Easter Egg Raffle 
St Monica’s community has raised $800.00 for Project Compassion this year. These funds will be 
directly provided to Caritas Australia as soon as possible. Thankyou to everyone for your generous 
contributions. We also hope that you have enjoyed our weekly Project Compassion stories in the 
newsletter to help grow deeper awareness and appreciation of the constant work and assistance that 
Caritas provides for the many vulnerable people around the world. 

What a great Easter Egg raffle we just all enjoyed. Congratulations to all our winners. Thanks to 
everyone. We raised a whopping $665.00 this year. All proceeds will be used to purchase new 
decodable texts and some outdoor equipment for our yard.  

Learning and Teaching  
It’s seems like the first day of term was so long ago and I think we are all shell shocked that we have 
completed a full uninterrupted term of learning. For some of our students, this is their first 
uninterrupted term in two years. The juniors have learned about their Five Senses as well as some 
Traditional Nursery Rhymes. The middles can tell the difference in Tall Tales and Fairy tales and 
have learned all about Electricity and Magnetism. The seniors have read Treasure Island and have 
been learning about Processes that Shape the Earth. The teachers have been very excited about some 
of the growth that has taken place from preps using their newly learned sounds to write words and 
sentences, to seniors being able to use vocabulary such as stockade.  
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8th April 2022 
Week 11 Term 1 
 
COMING UP 
 
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  
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 

 
 

 

 
 

Please collect and remember to your 
child’s name in the garment 
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The teachers have planned an amazing term 2 when the whole school will be learning about the 
animal kingdom. Preps will be learning about How Plants and Animals Survive, the middles will be 
learning about Insects and Life Cycles and the seniors about The Classification of Animals. We have 
planned a whole school trip to the zoo as well as a visit from the RSPCA. 
 

Wellbeing for learning 
Term One was our first full term onsite in two years. From a stamina perspective, the first four weeks 
felt like we had already worked for an entire term! All students and teachers had to use their learning 
powers of persistence and focus to engage in learning especially when everyone was feeling tired. 
Well done everyone! 

Term One is always a time to reset our expectations of safety, respect and engagement in learning. For 
many students, learning to work in new spaces and with different people created opportunities to use 
their learning powers of risk taking and positivity.  

The Leadership Team has implemented a Restorative Conversation Tool to assist students reflect on 
their choices and behaviour if they are struggling to follow the school’s expectations and to assist with 
repairing relationships. It also gives us information to further assist students by identifying triggers 
and implementing additional support if needed.  

St Monica’s welcomed Olivia Corrente, our new Provisional Psychologist, to our team for the next six 
months. Our students know Olivia is here to help us with our emotions and help us understand how 
we can be better learners.  

School Harmony Garden – A family engagement - Working Bee 
Our school garden is in urgent need of some much need love, care and attention. All interested families (parents 
and children are invited to attend a casual ‘Garden - Working Bee’ during term 2. The date and time will be 
confirmed and communicated in our first newsletter for next term. It is our intention to rejuvenate and reimagine 
this valuable space at St Monica’s as a low maintenance edible garden moving forward. Gardening can promote  
a strong sense of belonging, mindfulness, creativity, connection and learning in a natural and safe setting. Please 
come along ready to get involved with your ideas and suggestions. More information will be provided next term. 

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 (times are listed in ‘COMING UP’ section of the newsletter). 

 

Covid Safe – Extension of the Rapid Antigen Test program 

The Victorian Government has announced that it is extending the rapid antigen test (RAT) screening 
program for the first four weeks of Term 2. These screening recommendations will remain the same 
next term for students and staff – recommended to test at home twice a week. We will therefore 
continue to operate in this space as we have during term 1 until informed otherwise. I thank everyone 
for their ongoing understanding and attention towards this government recommendation.  
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Palm Sunday 

PRINCIPAL’S MESSAGE 
Kính gửi các gia đình, 
Học kỳ 1/2022 đã thật là tuyệt vời tại St Monica’s.  Bất chấp nhiều hoạt động phức tạp đã được đặt ra 
do hậu quả của đại dịch, chúng tôi rất vui mừng đã đạt được một học kỳ đầy đủ. Tất cả học sinh đã ổn 
định rất tốt vào sinh hoạt lớp cũng như thói quen mới của mình và các giáo viên đã tiếp tục xây dựng 
các ưu tiên quan trọng về học tập và sức khỏe cho năm học sắp tới. 
Sáng nay, chúng tôi tụ họp để suy tư về các Chặng đường Thập 
tự giá, nơi mỗi lớp trình bày các chặng đường để phản ánh và 
ghi nhớ các biến cố về sự đau khổ và cái chết của Chúa Giê-su. 
Tất cả học sinh đều rất tôn kính trong suốt buổi thuyết trình 
toàn trường này và chúng tôi có thể làm rõ mối liên hệ giữa 
những đau khổ của Chúa Giê-su và những đau khổ của người 
nghèo và bị áp bức trên thế giới ngày nay. Xin cảm ơn tất cả 
các giáo viên và học sinh đã tổ chức và chuẩn bị.    ‘May we walk in your way’ 
Rất mong đợi một Học kỳ Hai tích cực và thú vị - Xin hãy tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ, thư giãn và giữ 
an toàn. 
Trân trọng 
Nathan 

Project Compassion 2022  
Cộng đồng St Monica đã quyên góp được $800 cho Dự án Nhân ái trong năm nay. Số tiền này sẽ 
được cung cấp trực tiếp cho Caritas Australia trong thời gian sớm nhất có thể. Cảm ơn tất cả mọi 
người vì những đóng góp hào phóng của quý vị - Cũng hy vọng quý vị đã thích những câu chuyện về 
Dự án Nhân ái hàng tuần của chúng tôi trong bản tin để giúp nâng cao nhận thức sâu sắc hơn và đánh 
giá cao công việc và sự trợ giúp không ngừng mà Caritas cung cấp cho nhiều người dễ bị tổn thương 
trên khắp thế giới. 

Learning and Teaching  
Có vẻ như ngày đầu tiên của học kỳ đã cách đây rất lâu và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều rất sốc 
khi đã hoàn thành một học kỳ  đầy đủ mà không bị gián đoạn. Đối với một số học sinh của chúng tôi, 
đây là học kỳ đầu tiên không bị gián đoạn trong hai năm. Khối ấu nhi đã học về Năm giác quan cũng 
như một số Vần điệu truyền thống dành cho lứa tuổi mẫu giáo. Khối trung nhi có thể nói sự khác biệt 
giữa Truyền thuyết và Truyện cổ tích cũng như đã học tất cả về Điện và Từ trường. Các học sinh lão 
nhi đã đọc Đảo Kho Báu và tìm hiểu về Các Quá trình Hình thành Trái đất. Các giáo viên đã rất vui 
mừng về một số phát triển đã diễn ra từ việc Prep sử dụng âm thanh mới học để viết các từ và câu, 
cho đến các học sinh lão nhi có thể sử dụng từ vựng như stockade. 
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Các giáo viên đã lên kế hoạch cho một học kỳ 2 tuyệt vời khi cả trường sẽ học về vương quốc động 
vật. Các lớp ấu nhi sẽ học về Cách Thực vật và Động vật Tồn tại, các lớp trung nhi sẽ học về Côn 
trùng và Vòng đời và các lớp lão nhi về Phân loại Động vật. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho toàn 
trường một chuyến đi đến sở thú cũng như một chuyến thăm từ RSPCA. 
 

 

Wellbeing for learning 
Học kỳ Một đã là học kỳ tại chỗ đầu tiên sau hai năm. Từ khía cạnh sức chịu đựng, bốn tuần đầu tiên 
chúng tôi cảm thấy như đã làm việc trong cả một học kỳ!  Tất cả học sinh và giáo viên phải sử dụng 
khả năng học tập bền bỉ và tập trung để tham gia vào việc học, đặc biệt là khi mọi người đều cảm thấy 
mệt mỏi. Hoan nghênh mọi người! 

Học kỳ Một luôn là thời gian để lập lại các kỳ vọng về tính an toàn, sự tôn trọng và thái độ tham gia 
trong học tập. Đối với nhiều sinh viên, học tập để làm việc trong không gian mới và với những người 
khác nhau đã tạo cơ hội để sử dụng khả năng chấp nhận rủi ro và tích cực trong học tập của họ. 

Nhóm Lãnh đạo đã triển khai Công cụ Trò chuyện Phục hồi để hỗ trợ học sinh suy nghĩ về các lựa 
chọn và hành vi của mình nếu các em đang gặp khó khăn trong việc tuân theo các kỳ vọng của nhà 
trường và để hỗ trợ sửa chữa các mối quan hệ. Nó cũng cung cấp thông tin để hỗ trợ học sinh bằng 
cách xác định các yếu tố kích hoạt và thực hiện hỗ trợ bổ sung nếu cần. 

St Monica’s đã chào mừng Olivia Corrente là chuyên gia tâm lý tạm thời vào đội ngũ của chúng tôi 
trong sáu tháng tới. Học sinh của chúng tôi biết Olivia ở đây để giúp đỡ về cảm xúc và giúp các em 
hiểu cách có thể trở thành những người học tốt hơn.  

School Harmony Garden – A family engagement - Working Bee 
Vườn trường của chúng ta đang rất cần sự yêu thương, chăm sóc và quan tâm. Tất cả các gia 
đình quan tâm (phụ huynh và trẻ em) được mời tham dự 'Vườn - Ong làm việc' trong học kỳ 
2. Ngày và giờ sẽ được xác nhận và thông báo trong bản tin đầu tiên cho học kỳ tới. Chúng 
tôi có ý định trẻ hóa và tái tạo  không gian tại St Monica's như một khu vườn rau cải ăn được 
ít phải bảo trì để tiến về phía trước. Làm vườn có thể thúc đẩy cảm giác thân thuộc, chánh 
niệm, sáng tạo, kết nối và học hỏi trong một khung cảnh tự nhiên và an toàn.  Kính mong 
quý vị vui lòng sẵn sàng tham gia với các ý tưởng và đề xuất. Thêm thông tin sẽ được cung 
cấp vào học kỳ sau. 

School Enrolments for 2023 
Trang web của St Monica hoan nghênh ghi danh bất kỳ trong suốt cả năm -  
Phụ huynh được nhắc nhở và khuyến khích nộp đơn đăng ký nhập học trước khi kết thúc học kỳ 2 để 
đảm bảo quá trình suôn sẻ. Các mẫu đơn đăng ký ghi danh có thể được tìm thấy trên trang web của 
trường  
https://www.smfootscray.catholic.edu.au/.  
Ghi danh cho các Cấp lớp khác cũng được chào đón trong suốt năm.  
Chúng tôi sẽ tiến hành 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 (thời gian được liệt kê trong phần ‘phụ lục’ của bản 
tin). 

Covid Safe – Extension of the Rapid Antigen Test program 
Chính phủ Victoria đã thông báo mở rộng chương trình sàng lọc xét nghiệm kháng nguyên nhanh 
(RAT) trong bốn tuần đầu tiên của Học kỳ 2. Những khuyến nghị sàng lọc này sẽ được giữ nguyên 
trong học kỳ tới đối với học sinh và nhân viên - khuyến nghị nên kiểm tra tại nhà hai lần một tuần. Do 
đó, chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động này như chúng tôi đã có trong học kỳ 1 cho đến khi có thông báo 
khác. Tôi cảm ơn mọi người vì sự hiểu biết và chú ý liên tục của họ đối với khuyến nghị này của 
chính phủ. 
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