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CATHOLIC IDENTITY
We begin our annual Lenten Project Compassion journey by learning about
the story of Anatercia and her family from Mozambique. Anatercia 12, was
struggling to cope with adult responsibilities after her father died. Then she
participated in Caritas Australia-supported training and gained access to
psychosocial supports.
Now, Anatercia can easily access clean drinking water, community members
are able to grow healthy crops all year round, and there is enough nutritious
food to eat. Anatercia feels better supported by her community, has more time
to study and do her homework, and hopes to fulfil her dream of becoming a
nurse.
‘For future generations - aspire not to have more, but to be more’. Please support Project Compassion:
lent.caritas.org.au

PRINCIPAL’S MESSAGE
21 March Assembly 2.40pm
28 March Assembly 2.40pm
Friday 8th – End of Term
Assembly TBC
Anzac Day – 25th April
Tuesday 26th April (School
closure day – staff professional
learning)

Wednesday 27th April
First day of Term 2
Important Dates: Advanced notice
Naplan - online in 2022
Tues 10thMay– Friday 13th May

Year 4-6 Camp: 23rd - 25th May
Phillip Island Camps

Dear Families,
This week has once again provided our students with many wonderful learning experiences in
classrooms and specialist lessons. We encourage you actively engage in your child’s learning by
demonstrating a keen interest in all that share with you about school. Conversation about seesaw posts
can go a long way in fostering connectedness and a sense of family participation.
This morning with Miss Grace, Miss Ida and I experienced the opportunity to listen to many inspiring
Year 6 leadership speeches from students who have chosen to nominate themselves for a captain /
leader position for 2022. I am proud of all these students and we look forward to sharing our captains
and leaders with our school community next week.
This year, Catholic Education Week will be celebrated from Sunday 13 March to Sunday 20 March.
Catholic Education Week is an opportunity for all catholic schools in the Archdiocese of Melbourne
to celebrate their Catholic identity, the pivotal role they play within their local community. The theme
is 'the way of the Gospel'. St Monica’s is doing it part in celebrating Catholic Education by
showcasing our wonderful school on St Patrick’s Day. A Seesaw announcement has also been
provided. We cannot wait to have a heap of fun next Thursday 17th March.
In Partnership,
Nathan

School Photos – Tuesday 7th June

2022 Swimming Program
25th July – 5th August at MAC
Friday 10th June (School
closure day – staff professional
learning)

‘We’re here to make a difference’
REMINDER TO FAMILIES REPORTING STUDENT ABSENCES
by 9:15am on the day of absence please
9689-4548 OR email:
office@smfootscray.catholic.edu.au

STUDENT SRC
Our newly formed SRC for 2022 met on
Monday and spoke about many aspects of our
school. Part of conversation was around our 4
school houses: Blue, Red, Green and Yellow
and how we may be able incorporate fun and
enjoyable activities in our house groupings
more often when our curriculum allows us.
Asta, Oakley and Bridgid also played a role
in afternoon assembly.
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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 $565 per child ($340 for books & resources and $100 for excursions, $125
swimming). 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.

Our end of term Easter raffle is taking shape with many
donations from families already received. We are also
hoping to add some easter art and craft activities or
anything easter related.
Raffle ticket booklets have been distributed to every
family via our classrooms. If you would like to obtain a
further booklet of tickets, please see Anna or Ha at our
school office.
As stated at assembly on Monday afternoon all proceeds
raised will assist with the purchasing of take-home
books and outdoor sports equipment.

We cannot wait to
celebrate Catholic
Education Week
and have a
heap of fun on
St Paddy’s Day
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Bản Sắc Công Giáo
Chúng tôi bắt đầu hành trình Nhân ái của Dự án Mùa Chay hàng năm bằng cách tìm hiểu về câu
chuyện của Anatercia và gia đình cô đến từ Mozambique. Anatercia 12 tuổi, đang phải vật lộn để
đương đầu với những trách nhiệm của người lớn sau khi cha cô qua đời. Sau đó, cô tham gia khóa
đào tạo do Caritas Australia hỗ trợ và được tiếp cận với các hỗ trợ tâm lý xã hội.
Giờ đây, Anatercia có thể dễ dàng tiếp cận nguồn nước sạch, các thành viên trong cộng đồng có thể
trồng trọt quanh năm và có đủ thực phẩm dinh dưỡng để ăn. Anatercia cảm thấy được cộng đồng
của mình hỗ trợ tốt hơn, có nhiều thời gian hơn để học và làm bài tập về nhà, và hy vọng có thể thực
hiện ước mơ trở thành y tá.
"Đối với các thế hệ tương lai - không mong muốn có nhiều hơn, mà là nhiều hơn nữa". Hãy ủng hộ
Dự án Nhân ái: lent.caritas.org.au: lent.caritas.org.au

PRINCIPAL’S MESSAGE
Kính gửi các gia đình,
Tuần này đã một lần nữa mang đến cho học sinh của chúng tôi nhiều trải nghiệm học tập tuyệt vời
trong lớp học và các bài học chuyên môn. Chúng tôi khuyến khích quý vị tích cực tham gia vào việc
học của trẻ bằng cách thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến tất cả những gì được chia sẻ về trường học.
Cuộc trò chuyện trên Seesaw có thể giúp ích cho việc tăng cường kết nối và nỗ lực tham gia của gia
đình.
Sáng nay, tôi cùng với Cô Grace và Cô Ida đã lắng nghe nhiều bài phát biểu về lãnh đạo Lớp 6 đầy
cảm hứng từ những học sinh đã tụ đề cử mình cho vị trí đội trưởng / lãnh đạo cho năm 2022. Tôi tự
hào về tất cả những học sinh này và mong muốn thông báo danh sách đội trưởng của chúng tôi với
cộng đồng trường học của chúng tôi vào tuần tới.
Năm nay, Tuần lễ Giáo dục Công giáo sẽ được tổ chức từ Chủ nhật 13 tháng Ba đến Chủ nhật 20
tháng Ba. Tuần lễ Giáo dục Công giáo là cơ hội để tất cả các trường công giáo trong Tổng giáo phận
Melbourne tôn vinh bản sắc Công giáo của họ, vai trò quan trọng mà họ đóng góp trong cộng đồng địa
phương của họ. Chủ đề là 'con đường của Tin Mừng'. St Monica’s đang tham gia vào việc kỷ niệm
Giáo dục Công giáo bằng cách giới thiệu ngôi trường tuyệt vời của chúng tôi vào Ngày lễ St Patrick thông báo đã được gởi trên Seesaw - Sẽ có nhiều niềm vui khởi sắc vào thứ Năm tuần sau, ngày 17
tháng 3.
Nathan

Phillip Island Camps
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‘We’re here to make a difference’
NHẮC LẠI - BÁO HỌC SINH VẮNG
MẶT: trước 9:15 sáng vào ngày vắng
mặt, vui lòng 9689-4548 HOẶC email:
office@smfootscray.catholic.edu.au

STUDENT SRC
SRC 2022 mới được thành lập đã gặp nhau
vào thứ Hai và nói về nhiều khía cạnh trường
học - Một phần của cuộc trò chuyện xoay
quanh 4 đội thể thao: Xanh lam, Đỏ, Xanh
lục, Vàng và cách chúng tôi có thể kết hợp
các hoạt động vui nhộn và thú vị trong các
nhóm thường xuyên hơn khi chương trình
học của chúng tôi cho phép. Asta, Oakley và Bridgid cũng đóng một vai trò trong cuộc họp buổi
chiều.
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2022 FEES AND LEVIES – repeat/reminder
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 Sinh hoạt phí cho mỗi trẻ là $ 565 mỗi trẻ ($ 340 cho sách & tài nguyên và $ 100 cho các chuyến du
ngoạn, $ 125 bơi lội).
Phụ huynh có Thẻ Chăm sóc Sức khỏe hiện tại 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.

Xổ số Phục sinh cuối học kỳ của chúng ta đang thành
hình với nhiều khoản đóng góp từ các gia đình đã nhận
được. Hy vọng sẽ có thêm một số hoạt động thủ công và
nghệ thuật phục sinh hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến lễ
phục sinh.
Các tập vé xổ số đã được phân phát cho mọi gia đình
qua các lớp học. Nếu muốn nhận thêm một tập vé, vui
lòng gặp Anna hoặc Hà tại văn phòng trường của chúng
tôi.
Như đã nêu trong buổi họp chiều thứ Hai, tất cả số tiền
thu được sẽ hỗ trợ cho việc mua sách mang về nhà và
dụng cụ thể thao ngoài trời.

Mong sớm đến kỷ
niệm Tuần lễ Giáo
dục Công giáo
và có một
ngày vui
St Paddy’s Day
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