
St. Monica's Newsletter

Reminders

Principal's Message

Important Dates
Term 2
Monday 23rd May - Wednesday 25th May 
Senior Camp in Phillip Island 
Monday 23rd May
no assembly, replaced by a middle paraliturgy
Tuesday 31st May
Year 4/5/6 Cybersafety Presentation 
Victoria Police
Saturday 4th June
Proposed Bunnings sausage sizzle - 
see below as we urgently need volunteers and donations

Tuesday 7th June
School Photos
Wednesday 8th June
Sacrament of Reconciliation at 7pm
Friday 10th June
School Closure - School Review preparation
Monday 13th June 
Queen's Birthday Public Holiday
Tuesday 14th June
Whole School Excursion to Melbourne Zoo -
PARENT HELPERS NEEDED! 
Friday 17th June
Reports go home
Learning Conversations (optional) will take
place via appointment in week 9
details to follow in next week's newsletter
Term 3
Monday 25th July 
2022 Swimming Program  at MAC

As per our Child Safety and Anaphylaxis policies St.
Monica’s discourages peanuts and peanut
sandwiches for snacks and lunches. We also ask that
birthday cakes not be brought to school to share with
students.

Please report student absences before 9:15am 
on the day of absence via Skoolbag OR by calling 
9689-4548 OR emailing: 
office@smfootscray.catholic.edu.au 
Please return Zoo Excursion Form

St. Monica’s acknowledges the traditional custodians of this land, the Wurunjeri 
people of the Kulin Nation. We pay our respect to Aboriginal and Torres Strait 

Islander cultures; and to Elders both past, present and emerging

Prayer
May the Lord broaden and deepen our love for each other, 

May we find in each other the love that God so willingly
wants us to share, 

May we be a sign of God’s love to each other, 

May we be the living action of the love of God in each
other’s life. 

We ask this through Christ our Lord. 

Amen. 

           2022: Term 2 - Week 4 

Dear students and families, 

Our week started on Sunday this week with our awesome Open Day! It 
was amazing to see many students and families in attendance helping 
to provide a fun and joy-filled experience for those who came along to 
enjoy check out St Monica's in action. 

I would also like to acknowledge all students for their participation and 
involvement in our Monday afternoon assembly. It is very pleasing to 
see students share their learning and develop confidence in front 
peers. I am sure that family members who attend, enjoy the 
celebration of achievements and important messages that are 
presented.

Next week our senior students head off to camp at Phillip Island. It will 
be an action-packed experience and we cannot wait to share some of 
our camp adventures at our next assembly.

In Partnership
Nathan 

 
 

mailto:office@smfootscray.catholic.edu.au


Student Awards

Around the School

Specialist Award

Principal Award
 

Student Awards

Learning and Teaching
Student Awards (Week 4)
Each week, students who embody our values, and 

apply the school learning powers are awarded a class 
award. The students who earned an award in the past 

week are:

JB

JJ

MAH

MAS

SG

SI

 

Over the last few weeks our year 3 and 5 students have 
completed Naplan. This year was a little different for me in 
two ways. It was the first time that students completed the 
assessmnets online and it was my first year to experience 

Naplan as a parent. 
As a teacher,  we think our students are so capable, but as a 

parent, it is a very different experience because they still 
seem so young. So well done to all our familes. students and 

teachers for getting through it.

Naplan

Whole School Zoo Excursion
All our Inquiry topics this term are animal related. The juniors 
are learning about Plant and Animal Survival, the middles 
are learning about Life Cycles, Traits and Variations  and 

the seniors are learning about the Classification of Animals 
and Structures of Living Things and so a whole school trip 

to the zoo, we thought was a perfect option. 
Please fill in and return the excursion notes that were sent 

home this week.
If you have any questions,  feel free to send me an email: 

catriona.kennedy@smfootscray.catholic.edu.au

Ayomide Reyes

Lloyd Kull

Alexander Tran

Jessica Chau

Summer Nguyen

Alexander Thompson

Student Awards (Week 5)
This week we are also announcing next weeks winners so 

that families have the chance to make it to assembly if 
they choose. 

These students will recieve their award in week 6 as 
there is no whole school assembly next week.

JB

JJ

MAH

MAS

SG

SI

 

URGENTLY NEEDED!
Volunteers and donations for 

St. Monica’s  Sausage Sizzle
 Bunnings, West Footscray - 

Saturday 4th June
 
 

welcome
little one!

B A B Y  D A I S Y  P A Y N E

Sign up at the 
school office. 

We have 
4 x two hour shifts 
that need to be filled 

by atleast
 4 people.

Our Donation 
item list as per 
previous years
is also located 

at the 
school office.

Congratulations to Mr Brenton and his family on 
the safe arrival of their beautiful baby girl.

Nero Rameriz
Oscar Thatch
Victoria Trin

Akot Dharuai

Logan Walsh

Joel Laughlin



St. Monica's Newsletter

Reminders

Principal's Message

Important Dates
Term 2
Monday 23rd May - Wednesday 25th May 
Senior Camp in Phillip Island 
Monday 23rd May
no assembly, replaced by a middle paraliturgy
Tuesday 31st May
Year 4/5/6 Cybersafety Presentation 
Victoria Police
Saturday 4th June
Proposed Bunnings sausage sizzle - 
see below as we urgently need volunteers and donations

Tuesday 7th June
School Photos
Wednesday 8th June
Sacrament of Reconciliation at 7pm
Friday 10th June
School Closure - School Review preparation
Monday 13th June 
Queen's Birthday Public Holiday
Tuesday 14th June
Whole School Excursion to Melbourne Zoo -
PARENT HELPERS NEEDED! 
Friday 17th June
Reports go home

Learning Conversations( optional) will take
place via appointment in week 9
details to follow in next week's newsletter
Term 3
Monday 25th July 
2022 Swimming Program  at MAC

As per our Child Safety and Anaphylaxis policies St.
Monica’s discourages peanuts and peanut
sandwiches for snacks and lunches. We also ask that
birthday cakes not be brought to school to share with
students.

St. Monica’s acknowledges the traditional custodians of this land, the Wurunjeri 
people of the Kulin Nation. We pay our respect to Aboriginal and Torres Strait 

Islander cultures; and to Elders both past, present and emerging

Prayer
May the Lord broaden and deepen our love for each other, 

May we find in each other the love that God so willingly
wants us to share, 

May we be a sign of God’s love to each other, 

May we be the living action of the love of God in each
other’s life. 

We ask this through Christ our Lord. 

Amen. 

           2022: Term 2 - Week 4 

Tuần này đã bắt đầu vào Chủ nhật với Ngày mở cửa tuyệt vời! Thật 
ngạc nhiên khi thấy nhiều học sinh và gia đình tham dự giúp mang lại 
trải nghiệm thú vị và tràn đầy niềm vui cho những người đến cùng 
muốn xem St. Monica's đang hoạt động.

Tôi cũng muốn ghi nhận tất cả các học sinh đã tham gia vào buổi họp 
chiều thứ Hai của chúng ta. Rất vui khi thấy các học sinh chia sẻ việc 
học của mình và phát triển sự tự tin trước bạn bè đồng trang lứa. Tôi 
chắc chắn rằng các thành viên gia đình tham dự, thưởng thức chào 
mừng các thành tựu và thông điệp quan trọng được trình bày.

Tuần tới, các học sinh khối lão nhi của chúng tôi sẽ đi cắm trại tại 
Phillip Island. Đó sẽ là một trải nghiệm đầy hành động và chúng tôi 
không thể chờ đợi để chia sẻ một số cuộc phiêu lưu trong trại của 
chúng tôi tại buổi họp mặt tiếp theo của chúng tôi.

Trân trọng
Nathan

 
 

Vui lòng báo cáo học sinh vắng mặt trước 9:15 sáng 
của ngày nghỉ học qua Skoolbag HOẶC gọi 9689- 

4548 HOẶC gửi email: 
office@smfootscray.catholic.edu.au
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Mỗi tuần, những học sinh thể hiện các giá trị của chúng 
tôi và áp dụng các năng lực học tập của trường sẽ 
được trao giải thưởng của lớp. Những học sinh đã 

giành được giải thưởng trong tuần qua là::

JB

JJ

MAH

MAS

SG

SI

 

Trong hai tuần qua, học sinh lớp 3 và 5 của chúng tôi đã 
hoàn thành Naplan. Năm nay có một chút khác biệt đối với 

tôi theo hai cách. Đây là lần đầu tiên học sinh hoàn thành bài 
đánh giá trực tuyến và đó là năm đầu tiên tôi trải nghiệm 

Naplan với tư cách là phụ huynh.
Là một giáo viên, chúng tôi nghĩ rằng học sinh của chúng tôi 
có khả năng như vậy, nhưng với tư cách là một phụ huynh, 
đó là một trải nghiệm rất khác vì chúng dường như vẫn còn 
quá trẻ. Hoan nghênh tất cả các gia đình, học sinh và giáo 

viên đã vượt qua.

Naplan

Whole School Zoo Excursion
Sẽ là chủ đề Yêu cầu của chúng tôi trong thuật ngữ này có 

liên quan đến động vật. Các học sinh ấu nhi đang học về Sự 
sống còn của Thực vật và Động vật, các học sinh trung nhi 

đang học về Chu kỳ sống, Đặc điểm và Biến thể còn các học 
sinh lão nhi đang tìm hiểu về Phân loại Động vật và Cấu trúc 
của Sinh vật, chúng tôi nghĩ vậy là một lựa chọn hoàn hảo.
Vui lòng điền và gửi lại giấy cho phép đi trại đã được gửi về 

nhà trong tuần này.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email cho tôi: 

catriona.kennedy@smfootscray.catholic.edu.au

Ayomide Reyes

Lloyd Kull

Alexander Tran

Jessica Chau

Summer Nguyen

Alexander Thompson

Student Awards (Week 5)
Tuần này, chúng tôi cũng sẽ công bố những người nhận 
giải trong tuần tới để các gia đình có cơ hội tham gia họp 

mặt nếu họ chọn.
Những học sinh này sẽ nhận được giải thưởng của mình 

vào tuần thứ 6 vì tuần tới không có buổi họp toàn trường.

JB

JJ

MAH

MAS

SG

SI

 

CHÚNG TÔI CẦN!
Tình nguyện viên và vật phẩm đóng góp 

cho
St. Monica’s Sausage Sizzle

 Bunnings, West Footscray - Thứ Bảy ngày 4 tháng 6
 
 
 

welcome
little one!

B A B Y  D A I S Y  P A Y N E

Một tờ đăng ký Tình 
nguyện viên có thể

được đặt tại văn phòng 
trường học của chúng 
tôi. Chúng tôi có 4 ca 
làm việc hai giờ cần ít 
nhất 4 người lấp đầy

 

Danh sách các vật 
phẩm đóng góp 

của chúng tôi như 
các năm trước 

cũng được đặt tại 
văn phòng trường

Xin chúc mừng Mr Brenton và gia đình về sự ra 
đời an toàn của bé gái xinh đẹp của họ.

 

Nero Ramirez
Oscar Thach
Victoria Trin

Akot Dharuai

Logan Walsh

Joel Laughlin


