St. Monica's Newsletter
2022: Term 2 - Week 7
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

Saturday 4th June
Bunnings Sausage Sizzle - 10am -4.00pm
West Footscray Bunnings
Tuesday 7th June
School Photos
Wednesday 8th June
Sacrament of Reconciliation at 7pm
Thursday 9th June
House Spirit Day - Dress in House Colours
(gold coin donation)
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
Wednesday 15th June
Basketball Clinic
Friday 17th June
Reports go home
Tuesday 21st & Thursday 23rd June Optional Learning Conversations:
booking procedures to be finalised

Term 3
Monday 25th July
2022 Swimming Program at MAC
Thursday 4th August
SEDA - AFL Clinics
Friday 26th August
SEDA - Basketball Clinic

St Monica's promotes and supports healthy eating as
much as possible. Vegetable and fruit snack is strongly
encouraged on a daily basis.

Pentecost Sunday

.

This Sunday is Pentecost Sunday. Pentecost Sunday reminds us of God’s Holy Spirit
coming to Jesus’s disciples, to guide and help them in many ways. When we receive a
Sacrament we experience the Holy Spirit given by God.

Come, Holy Spirit, come!
Come, Holy Spirit, come!
Fill my heart with your love.
Come, Holy Spirit, come!

Principal's Message
Dear students and families,
I have three parts to my message this week.
Firstly, our Year 4/5/6 students received an extremely valuable and
important Cyber-safety Presentation on Tuesday this week from Victoria
Police. The focus being placed on "Be aware of what you share." Senior
Constable Mark Bradley provided excellent information on the topics of
online safety, cyberbullying, respecting others and sending appropriate
contents and messages. Our students were well engaged in this learning
and asked many questions to clarify their thinking. We are now in the
process on working towards providing a parent session to support our
children in this space.
Secondly, we look forward to celebrating our House Spirit Day next
Thursday 9th June. We ask all students to dress in House Colours and
provide a coin coin donation on the day.
Thirdly, we look forward to our school fundraising event this Saturday at
Bunnings - West Footscray. Thank you to the many parents who have
volunteered their time to assist on the day and we look forward raising
some money to support our school and children's learning in literacy and
mathematics.

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
Children eat lunch at 1.40pm every day before going out to play

As per our Child Safety and Anaphylaxis policies St. Monica’s discourages
peanuts and peanut sandwiches for snacks and lunches.

Around the School
ACER Global Academic Challenge

Outstanding results for Lahanna, Antonia,
Hannah and Kitty (missing from photo) who
recieved Distinctions and Credits for placing in
the top 25% amoung their peers across 70
countries.

Homework
Thank you for your response to the homework survey.
After consultation with teachers and students, the homework
for term 2 and term 3 will be:

Congratulations to our Year 4 and Year 6
students on completing the
Global Academic Challenge in Reading
and Mathematics.

Student
AwardsAwards
(Week 7)
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

Victoria T

JJ

Hayden K

MAH

Scarlett N

Online Platforms:
Students will be set tasks through our online platforms.

MAS

Carlos Y

At St. Monica's, homework is provided as an optional activity
and so students are not required to submit it for correction
or marking.
We will review again at the end of Term 3.
Please contact your child’s teacher with any questions relating
to your child’s learning or experience at school.

SG

Liliana R

SI

Van N

Reading:
Students are expected to read 15-30 minutes per night with a
reading log to fill in.
Worksheets:
Each week students will receive maths & literacy worksheets
to reinforce the learning they are doing in class.

Sausage Sizzle
tomorrow!
A huge thank you and shout out to all our
amazing parent volunteers, especially Nandor
Roczo our Manger for the entire day.

Principal
Award

Specialist
Award

Matty Noche MAH

Alex T MAS

Happy 5
0th
Birthday
Mary

Reconciliation Week

by Kado L (MAH)
Next Wednesday evening, some of our Year 3
students will be receiving the Sacrament of
Reconciliation for the first time. Please keep them in
your prayers as they make their first confession.

HOUSE SPIRIT DAY

on Thursday 9th June

DRESS IN HOUSE COLOURS

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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Pentecost Sunday

.
Chúa Nhật này là Chúa Nhật Lễ Ngũ Tuần. Chúa Nhật Lễ Ngũ Tuần nhắc nhở chúng
ta về Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến với các môn đồ của Chúa Giê-su, để
hướng dẫn và giúp đỡ họ về nhiều mặt. Khi lãnh nhận một Bí tích, chúng ta cảm
nghiệm được Chúa Thánh Thần do Thiên Chúa ban.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!
Hãy lấp đầy trái tim tôi với tình yêu của Ngài.
Hãy đến, Chúa Thánh Thần, hãy đến!

Principal's Message
Các em học sinh và gia đình thân mến,
Tôi có ba phần cho thông điệp của mình trong tuần này.
Đầu tiên, các học sinh Lớp 4/5/6 của chúng tôi đã nhận được một Bài thuyết
trình cực kỳ giá trị và quan trọng về An toàn mạng vào Thứ Ba tuần này từ
Cảnh sát Victoria. Trọng tâm đang được đặt vào "Nhận thức về những gì
bạn chia sẻ." Hội nghị cấp cao Mark Bradley đã cung cấp thông tin tuyệt vời
về các chủ đề an toàn trực tuyến, bắt nạt trên mạng, tôn trọng người khác
và gửi nội dung và thông điệp phù hợp. Các sinh viên của chúng tôi đã tham
gia rất tốt vào việc học này và đặt nhiều câu hỏi để làm sáng tỏ suy nghĩ
của họ. Chúng tôi hiện đang trong quá trình làm việc để cung cấp một phiên
phụ huynh để hỗ trợ con cái của chúng tôi trong không gian này.
Thứ hai, chúng tôi mong muốn kỷ niệm Ngày Màu Nhà của chúng tôi vào
Thứ Năm tuần tới, ngày 9 tháng Sáu. Chúng tôi yêu cầu tất cả học sinh ăn
mặc theo Màu Nhà và đóng góp tiền xu vào ngày đó.
Thứ ba, chúng tôi mong đợi sự kiện gây quỹ của trường vào thứ Bảy tuần
này tại Bunnings - West Footscray. Cảm ơn rất nhiều phụ huynh đã tình
nguyện dành thời gian hỗ trợ trong ngày và chúng tôi mong muốn quyên góp
được một số tiền để hỗ trợ việc học văn và toán của con em chúng tôi.

Term 3
Monday 25th July
2022 Swimming Program at MAC
Thursday 4th August
SEDA - AFL Clinics
Friday 26th August
SEDA - Basketball Clinic

St Monica's promotes and supports healthy eating as
much as possible. Vegetable and fruit snack is strongly
encouraged on a daily basis.

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
Trẻ em ăn trưa lúc 1h40 hàng ngày trước khi ra ngoài chơi

Theo chính sách An toàn cho trẻ em và Sốc phản vệ của chúng tôi, St. Monica’s không khuyến
khích sử dụng đậu phộng và bánh mì kẹp đậu phộng cho đồ ăn nhẹ và bữa trưa.

Around the School
ACER Global Academic Challenge

Kết quả xuất sắc dành cho Lahanna, Antonia, Hannah và
Kitty (không có ảnh), những người đã nhận được Giải Xuất
sắc và Tín nhiệm vì lọt vào top 25% thanh niên đồng nghiệp
của họ trên 70 quốc gia.

Homework
Cảm ơn quý vị đã trả lời khảo sát bài tập về nhà.
Sau khi tham khảo ý kiến của giáo viên và học sinh, bài tập về
nhà của học kì 2 và học kì 3 sẽ là:
Đọc:
Học sinh phải đọc 15-30 phút mỗi đêm với một nhật ký đọc
để điền vào.
Trang tính:
Mỗi tuần, học sinh sẽ nhận được các bài tập về toán và văn để
củng cố kiến thức mà các em đang học trên lớp.
Nền tảng trực tuyến:
Học sinh sẽ được đặt các nhiệm vụ thông qua các nền tảng
trực tuyến của chúng tôi.
Tại St. Monica's, bài tập về nhà được cung cấp như một hoạt
động không bắt buộc và do đó học sinh không phải nộp bài
để sửa chữa hoặc đánh dấu.
Chúng tôi sẽ xem xét lại vào cuối học kỳ 3.
Vui lòng liên hệ với giáo viên lớp nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên
quan đến việc học hoặc trải nghiệm của con em ở trường.

Sausage Sizzle
tomorrow!
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các phụ huynh tình
nguyện viên tuyệt vời của chúng tôi, đặc biệt là Nandor
Roczo Người quản lý của chúng tôi trong suốt cả ngày.

Xin chúc mừng các học sinh
Lớp 4 và Lớp 6 đã hoàn thành
Thử thách Học thuật Toàn cầu
về Đọc và Toán.

Student
AwardsAwards
(Week 7)
Student

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 sinh viên đã
giành được giải thưởng trong tuần qua là:

JB

Victoria T

JJ

Hayden K

MAH

Scarlett N

MAS

Carlos Y

SG

Liliana R

SI

Van N

Principal
Award

Specialist
Award

Matty Noche MAH

Alex T MAS

Happy 5
0th
Birthday
Mary

Reconciliation Week

by Kado L (MAH)
Tối Thứ Tư tới, một số học sinh Lớp 3 của chúng ta sẽ
lần đầu tiên lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Hãy giữ các
em trong lời cầu nguyện của quý vị khi các em xưng
tội lần đầu.

HOUSE SPIRIT DAY

on Thursday 9th June

DRESS IN HOUSE COLOURS

PARENT HELPERS

Cảm ơn mọi người đã tình nguyện đến với vườn
thú.
Vui lòng hoàn thành Làm việc với Trẻ em Kiểm tra
tại https://www.workingwithchildren.vic.gov.au/

