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WELCOME BACK
A very warm and happy welcome back to EVERYONE,
INCLUDING our returning students and families, as well as
to all those students and families who are joining us for the
first time- especially our PREPS, who had an amazing first
day on Monday.
How happy and joyful it is to see all our families – inside the
school gate especially the smiling faces of our students. I
have also enjoyed meeting and speaking with a number of
parents and grandparents as well.
We are still following strict COVID-19 guidelines and
COVIDsafe measures in school and this will have some implications for parents and whole school
activities across the first part of term 1. We will continue to keep you all informed with relevant and
important information via Seesaw announcements and the weekly newsletter on Friday.
In partnership, Nathan.

WELCOME TO NEW STAFF
Welcome back to our existing staff and also welcome to our new staff members. In Juniors - Brenton
Payne, in Middles - Amy Horan and in Seniors - Ida Lantry. They are looking forward to meeting you
in next week’s Meet and Greet Learning Conversations. Also welcome to Therese McMahon, who is
working as an Learning Support Officer throughout the school.

OPENING MASS 2022
Our parish Church is too small to allow us to have our Opening
Mass at a normal Sunday Mass. So, we will consult with Fr Philip,
to work on confirming a possible date and time.

MONDAY ASSEMBLIES
& ACTIVITIES

LEARNING CONVERSATIONS – MEET AND GREET –
7 Feb Assembly
14 Feb No Assembly –
Hobby Clubs
21 Feb Assembly

Our first Learning Conversations for the year will take place on Tuesday 8th and Thursday 10th
February.
Please make an appointment for these meetings via 'School Interviews online':
https://www.schoolinterviews.com.au/code/q96fh using the following booking code: q96fh

2022 FEES AND LEVIES

28 Feb No Assembly –
Hobby Clubs
7 Mar Assembly

As per arranged at the end of 2021 the School Fees for 2022 will remain at $1430 per family, per year.
Fees can be paid in one amount at the beginning of the year or each term; $357.50 per term Tuition
Levies for each child are $440 per child ($340 for books & resources and $100 for excursions).
Parents who have a current Healthcare Card can apply to receive the State Government Camps and
School Excursion Fund which pays the Excursion Levy and can be used to help pay for camps.

14th March Labour Day
Holiday

The one increase for 2022 will be a $125 charge for the swimming program which will take place
in 2022.

21st March Assembly
th

28 March No Assembly –
Hobby Clubs
Friday 8th – End of Term
Assembly
Reminder:
All prep children are here
Monday-Friday

CSEF
Families with a Health Card or other Concession Card can apply now for the Camps, Sports and
Excursion Fund. This government benefit of $125 is used to pay for camps, excursions or sporting
activities for your child. If you are new to the school, have recently received a Healthcare Card for the
first time, or have more kids attending school this year, bring in your Health Care Card and we will
organise your application. If you have already applied for CSEF you do not need to reapply or bring
in your Healthcare card; your application will automatically be rolled over

CANTEEN
Lunch orders will commence on Wednesday 2nd March information on how to update student details
and place an order will be sent separately.
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CHÀO ĐÓN TRỞ LẠI
Vui vẻ nồng nhiệt đón mừng mọi người trở lại, bao gồm tất cả học sinh và gia đình cũ và
mới - đặc biệt là PREPS đã có một ngày đầu tuyệt vời vào thứ Hai.
Thật vui và hạnh phúc biết bao khi được nhìn thấy tất cả quý gia đình - bên trong cổng
trường đặc biệt là những gương mặt tươi cười của các em học sinh.
Tôi cũng rất thích gặp gỡ và nói chuyện với một số bậc cha mẹ và ông bà.
Chúng tôi vẫn đang tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc COVID-19 và các biện pháp
COVID an toàn trong trường học và điều này sẽ có một số tác động đối với phụ huynh và
các hoạt động của trường trong suốt đầu học kỳ 1.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin quan trọng qua Seesaw và bản tin hàng tuần
vào thứ sáu.
Trân trọng, Nathan.
CHÀO MỪNG THÀNH VIÊN MỚI
Juniors - Brenton Payne,
Middles - Amy Horan
Seniors - Ida Lantry.
Rất mong được gặp trong Cuộc trò chuyện Gặp gỡ và Chào hỏi Học tập vào tuần tới.
Cũng chào mừng Therese McMahon, Cán bộ Hỗ trợ Học tập toàn trường.

LỄ KHAI GIẢNG 2022
Nhà thờ Giáo xứ ta quá nhỏ không thể tổ chức Lễ Khai Giảng vào một Lễ Chúa Nhật bình
thường - Sẽ hỏi ý kiến Cha Philip để xác nhận ngày và giờ có thể.

CUỘC TRÒ CHUYỆN HỌC TẬP
Cuộc Trò chuyện Học tập đầu tiên trong năm vào Thứ Ba ngày 8 và Thứ Năm ngày 10 tháng Hai.
Vui lòng đặt lịch hẹn cho các cuộc họp này qua 'Phỏng vấn trực tuyến tại trường':
https://www.schoolinterviews.com.au/code/q96fh bằng mã đặt chỗ sau:

q96fh

HỌC PHÍ 2022
Học phí 2022 sẽ vẫn ở mức $1430 mỗi gia đình, mỗi năm.
Học phí có thể được trả thành một khoản vào đầu năm hoặc từng kỳ - $357.50 mỗi kỳ.
Sinh hoạt phí $440 mỗi trẻ ($340 cho sách & học cụ - $100 cho các chuyến du ngoạn).
Phụ huynh có HCC hiện có thể đăng ký để nhận được Quỹ Tham quan Trường học và Trại của Chính
phủ Tiểu bang - quỹ này chi trả Phí tham quan và có thể được sử dụng để giúp trả tiền cho các trại.
Mức tăng duy nhất vào năm 2022 là phí $125 cho chương trình bơi lội diễn ra vào năm 2022.

CSEF
Các gia đình có Thẻ GIẢM GIÁ hiện hành có thể đăng ký CSEF - Khoản trợ cấp $125 của chính phủ
này được dùng để chi trả cho các buổi cắm trại, du ngoạn hoặc các hoạt động thể thao cho trẻ. Nếu trẻ
mới đến trường, mới nhận được Thẻ HCC lần đầu tiên, hãy mang theo Thẻ HCC Chăm sóc Sức khỏe
điền đơn đăng ký. Nếu đã đăng ký CSEF, quý vị không cần phải đăng ký lại; ứng dụng sẽ tự động
được chuyển sang.

CANTEEN
Các đơn đặt hàng ăn trưa sẽ bắt đầu vào Thứ tư, ngày 2 tháng 3. Thông tin về cách cập nhật
thông tin và đặt hàng sẽ được gửi riêng.

NHẮC NHỞ:
Tất cả học sinh lớp PREP đi học mỗi ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

