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PRAYERS 

PRINCIPAL’S MESSAGE 
Dear Families, 
Wow! Another week over and our settling into school routines and rythms continue to operate 
smoothly. The warm weather and sunshine has also helped with our outdoor learning and play in the 
school yard. I have enjoyed walking around our classrooms visiting and speaking with many students. 
As a school we encourage and provide a calm, positive and safe learning environment for all.  
A huge thank you to all classroom teachers who demonstrated their dedication and commitment by 
conducting our beginning of year ‘Meet and Greet’ conversations with parents on Tuesday and 
Thursday evenings this week. It has been quite rewarding to speak with teachers about these 
worthwhile initial chats that have taken place. We hope that parents have also gained some terrific 
information from talking with classroom teachers that will assist them throughout the year.  Students 
in Year 2/3 and 4/5/6 are also reminded to bring back their signed ‘Acceptable Use Agreement’ which 
outlines our expected safe and responsible online behaviour at St Monica’s. This agreement is in line 
with our Acceptable use of ICT policy and Child safety policy. If you are unsure about this agreement 
– please seek assistance from your child’s classroom teacher. 
In partnership,  
Nathan 

 AUTHOR TALK – THURSDAY 10 FEBRUARY 
 
Yesterday in our school library children visited to experience 
our first author talk for the year. Mary, our school librarian, 
conducted a terrific interview with student Kitty Sandall in 
4/5/6G. Kitty won a competition through 100 Story Building, 
which led to her chapter ‘Blurred Visions’ being published in a 
book called “Tales from Deep Below”. This is a fantastic 
achievement for Kitty and we, at St. Monica’s are very proud to 
have our very own published author. 
 

COVID-19 – SCHOOL UPDATE 
A reminder to all families that Rapid Antigen testing is still strongly recommended for all students 
twice weekly on Monday and Wednesday. We also thank all students who continue to wear face 
masks at school as much as possible – this helps greatly in reducing the spreading of COVID-19. 
Parents, please encourage your child / children to continue this safe practice.  
Continued Practise good hygiene is essential for all of us. 

• regular hand hygiene, particularly on arrival to school, before and after eating, after blowing 
their nose, coughing, sneezing or using the toilet 

• Sharing of food is not permitted 
• Use non-contact greetings 
• Students who have recovered from COVID-19 do not need to participate in surveillance 

testing for 30 days after their isolation period has ended. 
 
 
St Monica’s acknowledges the traditional custodians of this land, the Woiwurrung and Boonwurrung people of the Kulin Nation. 

We pay our respect to Aboriginal and Torres Strait Islander cultures; and to Elders both past, present and emerging. 
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11 February 2022 
Week 3 Term 1 
 
COMING UP 

SCHOOL OPENING 
MASS - to be confirmed 

 
VALENTINE’S DAY 
14 February 
 
Shrove Tuesday 
1 March 
  
ASH WEDNESDAY 
2 March  

 
ST. PATRICK’S DAY 
17th March  
CALENDAR 
Please see attached 
Calendar 
 
MONDAY ASSEMBLIES 
& ACTIVITIES  
 
14 Feb No Assembly – 
Hobby Clubs 
 
21 Feb Assembly 
 
28 Feb No Assembly – 
Hobby Clubs 
 
7 Mar Assembly 

14th March Labour Day 
Holiday 

21st March Assembly 

28th March No Assembly – 
Hobby Clubs 

Friday 8th – End of Term 
Assembly TBC 

Reminder: 
All prep children are here 
Monday-Friday 
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PRAYERS 

THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG 
Quý gia đình thân mến, 
Một tuần nữa trôi qua và việc ổn định nhịp điệu học tập tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Thời tiết nắng ấm 
thuận lợi học tập và vui chơi ngoài trời của học sinh trong sân trường. Tôi rất thích đi vòng quanh các 
lớp học để thăm hỏi và nói chuyện với nhiều học sinh. Là một trường học, chúng tôi khuyến khích và 
cung cấp một môi trường học tập bình tĩnh, tích cực và an toàn cho tất cả mọi người. 
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các giáo viên lớp đã thể hiện tận tâm và cam kết trong các cuộc 
trò chuyện ‘Gặp gỡ và chào hỏi’ đầu năm với phụ huynh vào các tối thứ Ba và thứ Năm trong tuần 
này. Thật là bổ ích khi nói chuyện với giáo viên về những cuộc trò chuyện ban đầu đáng giá này đã 
diễn ra. Chúng tôi hy vọng rằng phụ huynh cũng đã có được một số thông tin tuyệt vời từ việc trao đổi 
với các giáo viên trong lớp, những người sẽ hỗ trợ họ trong suốt cả năm. Học sinh Lớp 2/3 và 4/5/6 
cũng được nhắc lại 'Thỏa thuận sử dụng có thể chấp nhận’ đã ký, phác thảo hành vi trực tuyến an toàn 
và có trách nhiệm được mong đợi của chúng tôi tại St Monica’s. Thỏa thuận này phù hợp với chính 
sách được chấp nhận và chính sách An toàn cho trẻ em. Nếu có mối quan tâm, xin vui lòng trao đổi 
với giáo viên lớp.   
Trân trọng, 
Nathan 

 TÁC GIẢ NÓI CHUYỆN - NGÀY 10 THÁNG 2 THỨ NĂM 
 

Hôm qua tại thư viện, học sinh đã trải nghiệm buổi nói chuyện 
của tác giả đầu tiên trong năm. Mary, thủ thư của trường đã 
thực hiện một cuộc phỏng vấn tuyệt vời với học sinh Kitty 
Sandall lớp 4/5/6G. Kitty đã thắng giải trong một cuộc thi thông 
qua 100 Story Building, dẫn đến bài ‘Blurred Visions’ của em 
được xuất bản trong cuốn sách có tên “Tales from Deep 
Below”. Đây là một thành tích tuyệt vời của Kitty và chúng tôi, 
tại St. Monica’s rất tự hào có tác giả được xuất bản của riêng 
mình. 

COVID-19  - CẬP NHẬT TRƯỜNG 
 
Xin nhắc lại rằng xét nghiệm Kháng nguyên Nhanh vẫn được khuyến khích cho tất cả học sinh hai lần 
mỗi tuần vào Thứ Hai và Thứ Tư. Chúng tôi cũng cảm ơn tất cả học sinh tiếp tục đeo khẩu trang ở 
trường càng nhiều càng tốt - điều này giúp rất nhiều trong việc giảm sự lây lan của COVID-19. Các 
bậc cha mẹ hãy khuyến khích con em mình tiếp tục thực hành an toàn này. 
Tiếp tục Thực hành vệ sinh tốt là điều thiết yếu cho tất cả chúng ta. 

• Vệ sinh tay thường xuyên, đặc biệt là khi đến trường, trước và sau khi ăn, sau khi xì 
mũi, ho, hắt hơi hoặc đi vệ sinh 

• Không được chia sẻ thức ăn 
• Ứng dụng chào hỏi không tiếp xúc va chạm 
• Học sinh đã khỏi bệnh COVID-19 không cần thử nghiệm giám sát trong 30 ngày sau khi kết 

thúc thời gian cách ly. 
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Lời nhắc nhở:  Tất cả học sinh 
lớp Prep đi học mỗi ngày từ Thứ 
Hai đến Thứ Sáu 
 

 


