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Friday 4 March
Family Coffee Catch Up
SRC presentation 8.30am –
10am

CALENDAR
Please see attached Calendar

MONDAY ASSEMBLIES
& ACTIVITIES
COVID-19 compliance guidelines
allow us to now hold our whole
school Assemblies. (this is subject to
change and we encourage social distances).
All indoor spaces require families to
provide visual proof of vaccination.

7 March Assembly 2.40pm
14 March Labour Day Holiday
(no school)
ST. PATRICK’S DAY
17th March
21 March Assembly 2.40pm
28 March Assembly 2.40pm
Friday 8th – End of Term
Assembly TBC

‘We’re here to make a difference’

REMINDER TO FAMILIES REPORTING STUDENT ABSENCES
by 9:15am on the day of absence

please 964548 OR email:
office@smfootscray.catholic.edu.au
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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

CATHOLIC IDENTITY
This week the season of Lent begins with Ash Wednesday, which also marks the
beginning of the annual Caritas Australia Project Compassion Appeal. Donations to
Project Compassion allows Caritas Australia, the Catholic Agency for International
Aid and Development, to work with local communities around the world to end
poverty, promote justice and uphold dignity. Each family will receive a Project
Compassion box and/or a set of envelopes for their donations or you can donate
online via the Caritas Australia website at: lent.caritas.org.au

PRINCIPAL’S MESSAGE
Dear Families,
It was terrific to celebrate Ash Wednesday Mass with Fr Phillip, students and staff this week. Thank
you to Miss Anna for all her efforts in preparing this mass and practising with the students, all of
which ensured a rich and worthwhile liturgical experience for everyone.
Now that it is a little easier for us all to safely enter our school, we anticipate to restart our Monday
afternoon whole school assemblies on Monday 7th March. These assemblies will commence at 2.40pm
and conclude just after 3.00pm to allow for regular Monday dismissal. Please be aware the finish time
may alter due assembly content, presentations and important messages.
Our weekly canteen lunches have now commenced and created a buzz on Wednesday. This is a great
way of providing a weekly lunch option and we encourage families to take advantage of this
arrangement.
Thank you to the families of students in Prep/One and Year 2/3 who attended our online Information
session on Tuesday evening. This is an important aspect of sharing all the wonderful ways that we
support and guide student learning in our early years of school. We look forward to sharing more
experiences such as this face-to-face in the future. Please continue to connect and engage respectfully
with your child/children’s classroom teacher as our year unfolds.
In Partnership,
Nathan

2022 SCHOOL CLOSURE DAYS
As stated in previous weekly newsletter advanced notice for school closure days would be provided.
The following dates are scheduled for school closure to support ongoing staff professional learning
and compliance requirements. Please be aware there may be a possibility on an additional day if
required and sufficient notice will be given.
Friday 28th January
Teacher planning and Staff formation for 2022
Tuesday 26th April
Learning and teaching focus - Mathematics
Friday 10th June
Religious Dimension – faith, life and culture
Friday 26th August
Continuous school improvement – aligned to school review
Monday 31st October
School assessment and reporting processes
To be confirmed

COFFEE CATCH UP - TODAY
What a great way to finish our week at school. Thank you so much to all the families who were able to
join us this morning for a casual catch up onsite. We really enjoyed the opportunity to mingle and chat
with each other. Students also enjoyed a fun dance session with Sarah from STOMP this morning.
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STUDENT SRC
Congratulations to the following students
who have been selected to be our SRC
representatives for 2022. We look
forward to sharing time together and
listening to the voices of our students in
our classrooms as we continue to work
alongside each other to make a difference
in our lives and learning.

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.

We are starting to receive donations from families
and our collection is growing. Please contribute to
this fun end of term community event.
Raffle ticket booklets will be distributed to every
family as soon has they have been organised.
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NHẬN DIỆN CÔNG GIÁO
Mùa Chay bắt đầu tuần này với Thứ Tư Lễ Tro, cũng là ngày đánh dấu khởi đầu Lời kêu gọi Nhân ái
Dự án Caritas Australia hàng năm. Các khoản đóng góp cho Dự án Nhân ái cho phép Caritas
Australia, Cơ quan Công giáo về Viện trợ và Phát triển Quốc tế, làm việc với các cộng đồng địa
phương trên khắp thế giới để xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy công lý và đề cao phẩm giá. Mỗi gia đình
sẽ nhận được một hộp Nhân ái của Dự án và / hoặc một bộ phong bì để quyên góp hoặc quý vị có thể
quyên góp trực tuyến qua trang web Caritas Australia tại: lent.caritas.org.au

PRINCIPAL’S MESSAGE
CALENDAR
Please see attached Calendar

MONDAY ASSEMBLIES
& ACTIVITIES
COVID-19 compliance guidelines
allow us to now hold our whole
school Assemblies. (this is subject to
change and we encourage social distances).
All indoor spaces require families to
provide visual proof of vaccination.

7 March Assembly 2.40pm
14 March Labour Day Holiday
(no school)
ST. PATRICK’S DAY
17th March
21 March Assembly 2.40pm
28 March Assembly 2.40pm
Friday 8th – End of Term
Assembly TBC

Kính gửi các gia đình,
Thật tuyệt vời khi tham dự Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro với Cha Phillip, các học sinh và nhân viên trong
tuần này. Cảm ơn cô Anna vì tất cả những nỗ lực của cô trong việc chuẩn bị thánh lễ này và thực hành
cùng với các học sinh, tất cả đều đảm bảo một trải nghiệm phụng vụ phong phú và đáng giá cho mọi
người.
Giờ đây đã dễ dàng hơn một chút để mọi người vào bên trong trường một cách an toàn, dự kiến sẽ bắt
đầu lại các buổi tập hợp toàn trường vào chiều thứ Hai ngày 7 tháng Ba. Các cuộc họp này sẽ bắt đầu
lúc 2 giờ 40 và kết thúc ngay sau 3 giờ để cho phép tan học vào Thứ Hai thông thường. Xin lưu ý rằng
thời gian kết thúc có thể thay đổi tùy nội dung phổ biến các thông điệp quan trọng.
Bữa trưa căng tin hàng tuần của chúng tôi hiện đã bắt đầu vào thứ Tư. Đây là một cách tuyệt vời để
cung cấp lựa chọn ăn trưa hàng tuần và chúng tôi khuyến khích các gia đình tận dụng lợi thế của việc
sắp xếp này.
Xin cảm ơn quý gia đình các học sinh Lớp Juniors và Lớp Middles đã tham dự buổi Thông tin trực
tuyến của chúng tôi vào tối Thứ Ba. Đây là một khía cạnh quan trọng của việc chia sẻ tất cả những
phương cách tuyệt vời chúng tôi hỗ trợ và hướng dẫn việc học tập của học sinh trong những năm đầu
đi học. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ nhiều kinh nghiệm hơn bằng phương cách này trong tương
lai. Kính mong tiếp tục kết nối và tương tác một cách tôn trọng với con em / giáo viên lớp trong năm
học.
Nathan

2022 NGÀY NGHIỆP VỤ - HỌC SINH NGHỈ HỌC
Như đã nêu trong bản tin tuần trước, các ngày sau đây được lên lịch đóng cửa trường học để hỗ trợ
nhân viên học hỏi chuyên môn và tuân thủ các yêu cầu. Xin lưu ý rằng có thể có một ngày bổ sung
nếu được yêu cầu và thông báo đầy đủ sẽ được cung cấp.
Friday 28th January
Teacher planning and Staff formation for 2022
Tuesday 26th April
Learning and teaching focus - Mathematics
Friday 10th June
Religious Dimension – faith, life and culture
Friday 26th August
Continuous school improvement – aligned to school review
Monday 31st October
School assessment and reporting processes
To be confirmed

COFFEE CATCH UP - TODAY

‘We’re here to make a difference’

NHẮC NHỞ CÁC GIA ĐÌNH –
BÁO CÁO HỌC SINH VẮNG MẶT
trước 9:15 sáng vào ngày vắng mặt,
vui lòng DT 964548 HOẶC email:
office@smfootscray.catholic.edu.au

Thật là một cách tuyệt vời để kết thúc tuần học của chúng tôi ở trường. Cảm ơn rất nhiều đến tất cả
các gia đình đã có thể tham gia cùng chúng tôi sáng nay để có một buổi gặp gỡ tình cờ tại chỗ. Chúng
tôi thực sự rất thích cơ hội để hòa nhập và trò chuyện với nhau. Học sinh cũng đã có một buổi khiêu
vũ vui nhộn với Sarah từ STOMP sáng nay.
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KHỐI ĐẠI DIỆN HỌC SINH
Xin chúc mừng những học sinh đã được
chọn làm đại diện SRC của chúng tôi cho
năm 2022. Mong muốn được cùng nhau
chia sẻ thời gian và lắng nghe tiếng nói
của học sinh trong lớp khi cùng làm việc
để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống và
học tập.

CSEF
Các gia đình có Thẻ giảm giá hiện hành có thể đăng ký Quỹ Cắm trại, Thể thao và Du ngoạn. Khoản
trợ cấp $125 này của chính phủ được dùng để 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 Chăm sóc sức khỏe hoặc có
thêm trẻ ghi danh học năm nay, hãy mang Thẻ đến văn phòng nộp đơn. Nếu đã đăng ký CSEF, quý vị
không cần phải đăng ký lại - ứng dụng của quý vị sẽ tự động được chuyển sang.

Chúng tôi đang bắt đầu nhận các vật phẩm đóng
góp từ các gia đình - Hãy đóng góp cho sự kiện
cộng đồng cuối học kỳ thú vị này.
Các tập vé số sẽ được gởi về cho mỗi gia đình
ngay sau khi được tổ chức.

