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PRAYERS 

 
 

 PRINCIPAL’S MESSAGE 
Dear Families, 
It is hard to believe that we are now 4 weeks into 2022 journey together. It is very pleasing to see that 
so many of students have settled into our classroom learning routines. As a staff we pride ourselves in 
continuing to support and guide each student and their family as make our difference through the 
values of Commitment, Compassion, Confidence, Courage and Creativity. 

Yesterday, the Victorian Government announced that existing COVIDSafe measures in schools and 
early childhood settings would continue until the end of Term 1. Therefore, Rapid antigen surveillance 
testing will continue until the end of Term 1. We have received our next delivery of rapid antigen tests 
(RATs) for weeks five and six, these will be sent home with students. If you require to collect it 
yourself please do so from the school office. Additional RATs will continue to be delivered in the 
coming weeks. 

The testing settings will remain the same, with all primary school students and staff, early childhood 
education and care staff, and children aged 3–5 recommended to test at home twice a week. St 
Monica’s encourages this practice on Monday and Wednesday morning before coming to school. 

Rapid Antigen testing is an important COVIDSafe tool to help reduce the number of COVID-19 cases 
and ensure our schools are as safe as possible. Their use will remain voluntary for staff and students, 
but is strongly encouraged. 
In Partnership, 
Nathan 
 

END OF DAY – STUDENT DISMISSAL AND COLLECTION 
From next week pick up will resume from the school yard using a “Walk-Through” system. We ask 
that you walk through the gates on Wingfield street, pick up your child/ren and exit the school yard 
through the gates at Moreland street. For this to run safely and smoothly, we ask that you pick up and 
move promptly with your child/ren.  The playground remains closed after school.   
 
 

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 
 
 

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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18 February 2022 
Week 4 Term 1 
 
COMING UP 

SCHOOL OPENING MASS 
– cancelled 
 
School Advisory 
Board/council  
TUES 22ND FEB – 7PM 
 
Shrove Tuesday 
1 March 
  
ASH WEDNESDAY 
2 March  

 
ST. PATRICK’S DAY 
17th March  
 
 
CALENDAR 
Please see attached Calendar 
 
MONDAY ASSEMBLIES 
& ACTIVITIES  
 
Due to COVID-19 compliance 
guidelines we are unable to hold 
our whole school Assemblies for 
term 1. (this is subject to change) 

 
28 Feb Hobby Clubs 
 
14th March Labour Day 
Holiday 

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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 THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG 
Quý gia đình thân mến, 
Thật khó tin khi đã là tuần 4 năm học 2022 - Rất vui khi nhìn thấy đa số học sinh đã ổn định học tập. 
Với tư cách là một nhân viên, chúng tôi tự hào trong việc tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn mỗi học sinh và 
gia đình tạo ra sự khác biệt của chúng tôi thông qua các giá trị Cam kết, Nhân ái, Tự tin, Dũng cảm và 
Sáng tạo. 
Hôm qua, Chính phủ Victoria đã thông báo rằng các biện pháp COVIDSafe hiện có trong trường học 
và cơ sở mầm non sẽ tiếp tục cho đến cuối Học kỳ 1. Do đó, xét nghiệm giám sát kháng nguyên nhanh 
sẽ tiếp tục cho đến hết Học kỳ 1.  Chúng tôi đã nhận được đợt gửi xét nghiệm kháng nguyên nhanh 
tiếp theo (RATs) trong tuần thứ năm và sáu, chúng sẽ được gửi về nhà cùng với học sinh.  Các RAT 
bổ sung sẽ tiếp tục được phân phối trong những tuần tới. 
Các quy định kiểm tra sẽ vẫn như cũ, với tất cả học sinh và nhân viên tiểu học, nhân viên chăm sóc và 
giáo dục mầm non, và trẻ em từ 3–5 tuổi nên kiểm tra ở nhà hai lần một tuần. St Monica’s khuyến 
khích việc luyện tập này vào sáng thứ Hai và thứ Tư trước khi đến trường. 
Thử nghiệm Kháng nguyên Nhanh là một công cụ COVIDSafe quan trọng để giúp giảm số trường 
hợp COVID-19 và đảm bảo trường học của chúng ta an toàn nhất có thể. Việc sử dụng chúng sẽ vẫn 
là tự nguyện đối với nhân viên và học sinh, nhưng rất được khuyến khích. 
Trân trọng, 
Nathan 

ĐÓN TRẺ CUỐI NGÀY 

Từ tuần sau, việc đón học sinh sẽ tiếp tục từ sân trường bằng hệ thống “Đi ngang Qua” - Phụ huynh 
được yêu cầu đi bộ vào cổng trên đường Wingfield, đón con em mình và ra khỏi sân trường qua cổng 
ở đường Moreland. Để việc này diễn ra an toàn và suôn sẻ, chúng tôi yêu cầu quý vị đón và di chuyển 
kịp thời cùng với con em. Sân chơi vẫn đóng cửa sau giờ học. 

CSEF 

Các gia đình có Thẻ giảm giá hiện hành có thể xin khoản trợ cấp CSEF $125 của chính 
phủ dùng để phụ chi trả cho các buổi cắm trại, du ngoạn hoặc các hoạt động thể thao cho 
trẻ.  Nếu quý vị mới đến trường, mới nhận được Thẻ HCC lần đầu tiên hoặc có thêm trẻ mới đi học 
năm nay, hãy mang theo Thẻ HCC và lấy mẫu đơn ở văn phòng. Nếu đã đăng ký CSEF, quý vị không 
cần phải đăng ký lại; ứng dụng sẽ tự động được chuyển sang. 

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  
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