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PRAYER 

Prayer for the Season 

Next week on Ash Wednesday we commence the season of Lent. Lent is a time for reflection. 
Students in our classrooms and families at home are encouraged to spend time in a quiet place in 
personal prayer. ‘Show me your ways, Lord, Teach me your paths. Guide me in your truth and teach 
me, for you are God our saviour, and my hope is in you all day long’. Psalm 25;4-5 

 PRINCIPAL’S MESSAGE 
Dear Families, 
Today marks our 20th day of school for 2022 and we all have a lot to be thankful for. My many 
conversations with people this week have greatly reminded me of the importance of gratitude in our 
lives. While gratitude is an emotion, if we want to experience its full power, we must also try to 
practice it as much as possible in our interaction with others. Gratitude is therefore perhaps a practice 
that can enrich our lives in meaningful ways.  
 
Over the remaining weeks of term 1 our attention will lean into the importance of our Lenten journey 
as Catholics. The theme of Project Compassion 2022 is ‘For All Future Generations’. It is 
an expression of hope and reminds us that the good that we do today will extend and impact the lives 
of generations to come. It invites us to make the world a better place by working together now and 
finding long-term solutions to global issues. This year’s theme comes from the biblical story of 
Noah’s Ark. More specifically, when the flood waters subsided, a dove returned with an olive branch 
indicating a new beginning. God set a rainbow in the sky as a sign of a special and unbreakable 
relationship with the human family and the entire earth.  
 
We look forward to sharing a weekly story in our 
newsletter to assist us our own understanding of 
compassion and kindness. Project Compassion 2022 
shares the stories of resilient and inspiring individuals 
whose lives and futures have been impacted by the 
ongoing support of our partners and by your generosity. 
We encourage students to discover the power of giving 
and the impact that their contribution, however big or 
small, can have in the lives of others. When we lend a 
hand to someone in need, they will go on to help others 
and make better opportunities for future generations. 
Compassion is contagious and creates a ripple effect of 
kindness and happiness 
In Partnership, 
Nathan 

SHROVE TUESDAY 
Shrove Tuesday is the day in February or March immediately preceding Ash Wednesday (the first day 
of Lent), which is celebrated in some countries by consuming pancakes. 
As this is the last day before the penitential season of Lent, popular practices include 
indulging in rich, fatty foods before the ritual fasting of the Lenten season, which 
begins on Ash Wednesday.  Pancakes are commonly associated with Shrove Tuesday 
as a way of consuming rich foods such as eggs, milk, and sugar, before the fasting 
season of the 40 days of Lent.  
Unfortunately due to COVID-19 restrictions we are unable to provide pancakes at school, but we do 
encourage students to bring along a pancake if they choose to do so next Tuesday 2nd march. 
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1 March 
  
ASH WEDNESDAY 
2 March – Mass is at 11am for 
students and staff only due to 
COVID-19 compliance 
guidelines. 

 
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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2022 SCHOOL CLOSURE DAYS 
School closure days are a vital aspect for professional learning and development of all staff in 
(MACS) Schools. St Monica’s recognises the importance of providing effective curriculum and sound 
teaching practices in line with our school improvement framework priorities and ongoing school 
review responsibilities. Therefore, advanced notice for all families of these dates for 2022 will be 
provided in our newsletter next when these dates have been confirmed. 
 

LEARNING AND TEACHING 
 
Next week we will be having a parent information session, for parents of students 
from Prep to Year 3. In preparation for this night, we would like to know what you 
would like to know. We will be talking about what we do and how we do it in 
school, what you can do at home, general expectations and routines. If you do 
have any questions, please feel free to email them through to Catriona - 
catriona.kennedy@smfootscray.catholic.edu.au or MaryJo - 
mary@smfootscray.catholic.edu.au or contact your child’s class teacher. 

CANTEEN NEWS 
Our canteen is resuming next week – Wednesday 2nd March. If you are wanting to place orders please 
follow these steps:  
UPDATING PROFILE IN Qkr! 
Select your school 
Select the profile button (top left hand side next to menu) 
Press on your child’s name 
Check all details are correct, especially the homeroom 
Press on the homeroom button, scroll to select correct 
class 
Update profile 

• You will need to download the Qkr! App 
• A Seesaw announcement was also provided in earlier in the term.  

 

2022 FEES AND LEVIES – repeat/reminder 
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. 
 
The one increase for 2022 will be a $125 charge for the swimming program which will take place 
in 2022. 
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The Easter Egg raffle 
collection basket is 

now available in our 
school foyer for 

families to contribute 
to our 2022 raffle 
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LỜI CẦU NGUYỆN 
Tuần tới, vào Thứ Tư Lễ Tro, chúng ta bắt đầu Mùa Chay. Mùa 
Chay là thời gian để suy ngẫm. Học sinh trong lớp học cùng gia đình 
ở nhà được khuyến khích dành thời gian ở một nơi yên tĩnh để cầu 
nguyện cá nhân. ‘Lạy Chúa, hãy chỉ cho con những con đường của 
Ngài, Xin hãy dạy con những con đường của Ngài. Hãy hướng dẫn 
con trong lẽ thật của Ngài và dạy con, vì Ngài là Đức Chúa Trời, vị cứu tinh của chúng con, 
và hy vọng của con ở trong Ngài suốt cả ngày '. Thi thiên 25; 4-5 

THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG 
Kính gửi các gia đình, 
Hôm nay đánh dấu ngày thứ 20 của năm học 2022 và tất cả chúng ta có rất nhiều điều để biết 
ơn. Nhiều cuộc trò chuyện của tôi với mọi người trong tuần này đã nhắc nhở tôi rất nhiều về 
tầm quan trọng của lòng biết ơn trong cuộc sống của chúng ta. Mặc dù lòng biết ơn là một 
cảm xúc, nhưng nếu chúng ta muốn trải nghiệm toàn bộ sức mạnh của nó, chúng ta cũng 
phải cố gắng thực hành nó càng nhiều càng tốt trong tương tác của chúng ta với người khác. 
Vì vậy, lòng biết ơn có lẽ là một thực hành có thể làm phong phú cuộc sống của chúng ta 
theo những cách có ý nghĩa.Dear Families, 
 
Trong những tuần còn lại của học kỳ 1, sự chú ý của chúng ta sẽ tập trung vào tầm quan 
trọng của hành trình Mùa Chay với tư cách là người Công giáo. Chủ đề của Dự án Nhân ái 
2022 là "Vì tất cả các thế hệ tương lai". Nó là một biểu hiện của hy vọng và nhắc nhở chúng 
ta rằng những điều tốt đẹp mà chúng ta làm ngày hôm nay sẽ kéo dài và tác động đến cuộc 
sống của các thế hệ mai sau. Nó mời gọi chúng ta làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn bằng 
cách làm việc cùng nhau ngay bây giờ và tìm ra các giải pháp lâu dài cho các vấn đề toàn 
cầu. Chủ đề của năm nay lấy từ câu chuyện kinh thánh về Con tàu Noah. Cụ thể hơn, khi 
nước lũ rút xuống, một con chim bồ câu quay trở lại với một cành ô liu biểu thị một sự khởi 
đầu mới. Đức Chúa Trời sắp đặt cầu vồng trên bầu trời như một dấu hiệu của một mối quan 
hệ đặc biệt và không thể phá vỡ với gia đình loài người và toàn bộ trái đất. 
 
Chúng tôi mong muốn được chia sẻ một câu chuyện hàng tuần trong bản tin của chúng tôi để 
giúp chúng ta hiểu được lòng trắc ẩn và lòng nhân ái của chính chúng ta. Dự án Nhân ái 
2022 chia sẻ câu chuyện của những cá nhân kiên cường và đầy cảm hứng có cuộc sống và 
tương lai của họ đã bị ảnh hưởng bởi sự hỗ trợ không ngừng của các đối tác của chúng ta và 
bởi lòng hảo tâm của quý vị. Chúng tôi khuyến khích học sinh khám phá sức mạnh của sự 
cho đi và tác động mà sự đóng góp của họ, dù lớn hay nhỏ, có thể có đối với cuộc sống của 
những người khác. Khi chúng ta giúp một ai đó đang cần, họ sẽ tiếp tục giúp đỡ những người 
khác và tạo cơ hội tốt hơn cho thế hệ tương lai. Lòng nhân ái dễ lây lan và tạo ra hiệu ứng 
gợn sóng của lòng tốt và hạnh phúc 
Trân trọng, 
Nathan 

SHROVE TUESDAY 
Thứ Ba Ngày bánh sữa là ngày trong tháng Hai hoặc tháng Ba ngay trước Thứ Tư Lễ Tro 
(ngày đầu tiên của Mùa Chay), được tổ chức ở một số quốc gia bằng cách tiêu thụ bánh kếp.  
Vì đây là ngày cuối cùng trước mùa sám hối của Mùa Chay, người ta thưởng thức các loại 
thực phẩm giàu chất béo trước khi thực hiện nghi lễ ăn chay của Mùa Chay, bắt đầu vào Thứ 
Tư Lễ Tro. Bánh kếp thường được kết hợp với Thứ Ba Shrove như một cách tiêu thụ các loại 
thực phẩm giàu chất béo như trứng, sữa và đường, trước mùa ăn chay 40 ngày của Mùa 
Chay.Rất tiếc, do các hạn chế của COVID-19, chúng tôi không thể cung cấp bánh kếp ở 
trường, nhưng chúng tôi khuyến khích học sinh mang theo một chiếc bánh kếp nếu các 
em muốn vào thứ Ba tuần sau 2 tháng 3. 
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CÁC NGÀY NGHIỆP VỤ HỌC ĐƯỜNG 2022  
 
St Monica’s công nhận tầm quan trọng của việc cung cấp chương trình giảng dạy hiệu quả 
và thực hành giảng dạy phù hợp với các ưu tiên trong khuôn khổ cải tiến trường học của 
chúng tôi và trách nhiệm đánh giá liên tục của nhà trường. Do đó, thông báo trước cho tất cả 
các gia đình về những ngày đóng cửa trường học cho năm 2022 sẽ được cung cấp trong bản 
tin tiếp theo của chúng tôi khi những ngày này đã được xác nhận. 
 

HỌC VÀ DẠY 
 
Tuần tới sẽ có một buổi cung cấp thông tin dành cho phụ huynh của các học sinh 
từ Mẫu giáo đến Lớp 3.  Chúng ta sẽ nói về những gì chúng ta làm và cách chúng 
ta làm ở trường, những gì quý vị có thể làm ở nhà, những kỳ vọng và thói quen 
chung. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gửi email cho Catriona - 
catriona.kennedy@smfootscray.catholic.edu.au hoặc MaryJo - 
mary@smfootscray.catholic.edu.au hoặc liên hệ với giáo viên lớp của con em. 

TIN TỨC CANTEEN 
 
Căn tin sẽ hoạt động trở lại vào Thứ Tư ngày 2 tháng 3. Nếu muốn đặt hàng, xin vui lòng làm theo các 
bước sau: 
CẬP NHẬT HỒ SƠ TRONG Qkr! 
Chọn trường  
Chọn nút hồ sơ (phía trên bên trái bên cạnh menu) 
Nhấn vào tên của con em 
Kiểm tra tất cả các chi tiết là chính xác, đặc biệt là chủ nhiệm 
Bấm vào nút chủ nhiệm, di chuyển để chọn đúng lớp 
Cập nhật hồ sơ 
• Quý vị sẽ cần tải xuống Ứng dụng Qkr!  
• Cũng đã được thông báo trên Seesaw đầu học kỳ. 

2022 HỌC PHÍ - nhắc lại 
 
Theo thỏa thuận vào cuối năm 2021, Học phí cho năm 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 Học phí 
Lệ phí cho mỗi trẻ là $ 440 mỗi trẻ ($ 340 cho sách & tài nguyên và $ 100 cho các chuyến du ngoạn).  
Phụ huynh có Thẻ Chăm sóc Sức khỏe hiện hành 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 một lần vào năm 2022 là khoản phí 125 đô la cho chương trình bơi lội diễn ra vào 
năm 2022. 
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Giỏ xổ số Trứng Phục 
sinh hiện có sẵn trong 
tiền sảnh trường học 
của chúng tôi để các 

gia đình đóng góp vào 
cuộc xổ số năm 2022 

của chúng tôi 


