St. Monica's Newsletter
2022: Term 2 - Week 5
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

Important Dates
Term 2
Monday 30th May
Whole School Assembly at 2.40pm

Tuesday 31st May
Year 4/5/6 Cybersafety Presentation
Victoria Police

Saturday 4th June
Proposed Bunnings sausage sizzle -

Reconciliation Prayer

Teach us to respect all cultures.
Teach us to care for our land and waters.
Help us to share justly the resources of this land. Help us to
bring about spiritual and social change to improve the quality
of life for all groups in our communities, especially the
disadvantaged. Help young people to find true dignity and
self-esteem by your Spirit.

May your power and love be the foundations on which we
build our families, our communities and our Nation.

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!
Wednesday 15th June
Basketball Clinic
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, muffins and
similar food items not be brought to school to
share with students.

.

Through Jesus Christ our Lord, Amen

Principal's Message

Dear students and families,

St Monica's has been a buzzing week all week. Our senior students
experienced the most amazing camp at Phillip Island this week. It was
action-packed from the moment we left until our eventual return on
Wednesday afternoon. Our upcoming assembly on Monday afternoon
will be one not to miss as I am sure they will have plenty to share with
everyone.
Our school yard is a great place to play for all our students. Basketball,
the sand pit and playground being very popular every day, I do need to
remind everyone that we have a no tackling rule as it can cause
unnecessary and accidental injuries.
In Partnership,
Nathan

Reminders
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

Around the School

Senior Camp @ Philip Island
Learning and Teaching
While on camp, we had some awesome
learning experiences, and we got to see
the students exibit many of their
learning powers in a different setting. We
were so lucky getting to see a koala up
very close, eating gum leaves, but we
were sad to learn about how koalas will
most likely be extinct by 2050.
It was great to see that while we were
away, great learning was happening in
the juniors and middles. The juniors
have been collecting and representing
data and planting beans. The middles
have been learning different strategies
for subtraction as well as what an
exoskeleton is!

URGENTLY NEEDED!
Volunteers and donations for

St. Monica’s Sausage Sizzle
Bunnings, West Footscray Saturday 4th June

It is essential that we have a
volunteer manager who is able to
stay all day - otherwise we may
need to postpone this school
fundraising event

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.

Student
AwardsAwards
(Week 5)
Student

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

Omari K

JJ

Alice M

MAH

Chloe Ph

MAS

Sophia J

SG

Zach X

SI

John N

Principal
Award

Specialist
Award

Hannah N (Senior G)

Jonah R (MAH)

The End of an Era
Dear St Monica’s Families
After twenty incredible years teaching at St Monica’s, the time
has finally come for me to leave this gem of a community. As of
Term 3, I will be taking up a new position at St Dominic’s in
Broadmeadows, as their Learning Diversity Leader. During my
time at St Monica’s, I have worked alongside three inspiring
principals, taught hundreds of thoughtful, creative and brilliant
students, and partnered with their devoted parents.
I have been privileged to journey with parents as we have shared
the joys and challenges of parenting, especially our children with
exceptional needs. Many of you have shared your stories with
me and I hold them dear to my heart. Thank you for trusting me.
I have learned so much from the staff, students and families at
St Monica’s. St Monica’s states, “We are here to make a
difference” and I believe you have all made a difference in my life.
Always in my heart,
Mary Jo

PARENT HELPERS

Thank you to all of you who have volunteered to
come to the zoo.
If you have not done so already, please complete
your
Working with Children Check at
https://www.workingwithchildren.vic.gov.au/
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Theo chính sách An toàn cho Trẻ em và Sốc phản vệ của
chúng tôiSt. Monica không khuyến khích sử dụng đậu
phộng và bánh mì kẹp đậu phộng cho bữa ăn nhẹ và bữa
trưa.
Chúng tôi cũng yêu cầu rằng bánh sinh nhật, bánh
nướng xốp và
những đồ ăn tương tự không được mang đến trường
chia sẻ với các bạn sinh viên.

Reconciliation Prayer

.

Xin hãy dạy con tôn trọng tất cả các nền văn hóa.
Xin hãy dạy con quan tâm đến đất và nước của mình.
Xin hãy giúp con chia sẻ chính đáng những tài nguyên của
vùng đất này. Giúp con mang lại sự thay đổi về tinh thần và
xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả các
nhóm trong cộng đồng của chúng con, đặc biệt là những
người yếu thế. Giúp những người trẻ tìm thấy phẩm giá và
lòng tự trọng đích thực bằng Thánh Linh của Ngài.
Cầu mong sức mạnh và tình yêu của Ngài là nền tảng để
chúng con xây dựng gia đình, cộng đồng và Quốc gia của
chúng con.

Nhờ Chúa Giê Su Ky Tô, Chúa chúng ta, Amen

Principal's Message

Các em học sinh và gia đình thân mến,

St Monica's đã náo nhiệt suốt cả tuần. Các học sinh khối lão nhi của
chúng tôi đã trải nghiệm kỳ trại tuyệt vời nhất tại Phillip Island trong tuần
này. Các hành động đóng gói từ thời điểm chúng tôi rời đi cho đến khi
chúng tôi trở lại vào chiều thứ Tư. Buổi họp mặt sắp tới tại hội trường vào
chiều thứ Hai sẽ là một buổi không thể bỏ lỡ vì tôi chắc chắn sẽ có nhiều
điều để chia sẻ với mọi người.
Sân trường của chúng tôi là một nơi vui chơi tuyệt vời cho tất cả học sinh.
Bóng rổ, bãi cát và sân chơi rất phổ biến hàng ngày, tôi cần nhắc nhở mọi
người rằng chúng ta cần cẩn trọng vì nó có thể gây ra thương tích không
cần thiết và tai nạn.
Trân trọng,
Nathan

Reminders
Vui lòng báo cáo sự vắng mặt của học sinh trước
9:15 sáng của ngày nghỉ học qua Skoolbag HOẶC
gọi 9689-4548 HOẶC gửi email:
office@smfootscray.catholic.edu.au
Vui lòng gửi lại Phiếu tham quan Sở thú

Around the School

Senior Camp @ Philip Island
Learning and Teaching
Khi ở trại, chúng tôi đã có một số trải
nghiệm học tập tuyệt vời và nhìn thấy
các học sinh phát huy nhiều khả năng
học tập trong một bối cảnh khác. Chúng
tôi đã rất may mắn khi nhìn thấy một
con gấu túi ở rất gần đang ăn lá, nhưng
chúng tôi rất buồn khi biết về việc gấu túi
rất có thể sẽ bị tuyệt chủng vào năm
2050. Thật vui khi thấy rằng trong khi
chúng tôi vắng nhà, việc học hỏi tuyệt vời
đang diễn ra ở các đàn em và trung nhi.
Các hậu bối đã thu thập và đại diện dữ
liệu và trồng đậu. Học sinh khối trung
nhi đã được học các phương cách tính
trừ khác nhau cũng như bộ xương ngoài
là gì!
CẦN THIẾT!
Tình nguyện viên và quyên
góp cho
Sizzle xúc xích của St. Monica
Bunnings, West Footscray - Thứ Bảy
ngày 4 tháng 6

Đăng ký tại văn
phòng trường.
Chúng ta có 4 Ca
(x hai giờ) cần
được lấp đầy ít
nhất
4 người.

Điều cần thiết là chúng tôi
phải có một người quản lý
tình nguyện có thể ở lại cả
ngày - nếu không, chúng tôi
có thể phải hoãn sự kiện gây
quỹ của trường này

Danh sách các
hạng mục Quyên
góp của chúng tôi
như các năm trước
cũng được đặt tại
văn phòng trường
học.
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The End of an Era
Kính gửi Gia đình St Monica
Sau hai mươi năm đáng kinh ngạc giảng dạy tại St Monica’s, cuối
cùng đã đến lúc tôi phải rời khỏi cộng đồng viên ngọc quý này.
Kể từ Học kỳ 3, tôi sẽ đảm nhận một vị trí mới tại St Dominic’s
Broadmeadows, với tư cách là Nhà lãnh đạo Đa dạng Học tập
của họ. Trong thời gian làm việc tại St Monica’s, tôi đã làm việc
cùng với ba hiệu trưởng đầy cảm hứng, dạy hàng trăm học sinh
chu đáo, sáng tạo và xuất sắc, đồng thời hợp tác với các bậc cha
mẹ tận tụy của các em.
Tôi đã được đặc ân đồng hành cùng các bậc cha mẹ khi chúng
tôi chia sẻ những niềm vui và thách thức trong việc nuôi dạy con
cái, đặc biệt là những đứa con có nhu cầu đặc biệt của chúng tôi.
Nhiều người trong số các bạn đã chia sẻ câu chuyện của mình
với tôi và tôi ôm chúng vào lòng. Cám ơn bạn đã tin tưởng tôi.
Tôi đã học được rất nhiều điều từ các nhân viên, học sinh và gia
đình tại St Monica’s. St Monica’s tuyên bố, “Chúng tôi ở đây để
tạo ra sự khác biệt” và tôi tin rằng tất cả các bạn đã tạo ra sự
khác biệt trong cuộc đời tôi.
Luôn ở trong trái tim tôi,
Mary Jo

PARENT HELPERS

Cảm ơn tất cả quý vị đã tình nguyện giúp đỡ buổi
du khảo vườn thú.
Xin vui lòng hoàn thành Kiểm tra Làm việc với Trẻ
em tại
https://www.workingwithchildren.vic.gov.au/

