
St. Monica's Newsletter

Reminders

Principal's Message

Important Dates
Term 2
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:
Friday 24th June
Students finish at 1pm
CSEF applications close (see below)

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 snacks are

strongly encouraged on a daily basis.

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 ensure your child's Zoo excursion form has been returned
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.

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

Prayer
This Sunday is Trinity Sunday. During this time, we think about how God is

made up of three persons: God the Father, Jesus Christ the Son and the Holy

Spirit. 

Loving God, you are with us always.

Send us your spirit to teach and guide us to live in peace 

with each other every day. 

Amen. 

           2022: Term 2 - Week 8 

.
 

Dear students and families,

Another week of great learning has occurred at St Monica's this week.  
Our Bunnings sausage sizzle last Saturday was a huge success, with lots of
incredible assistance from many parents and students alike. All proceeds
raised will go directly back to the school to support student learning. 

Our annual School photos were taken on Tuesday this week. We look forward
to providing them with families as soon as they become available. 

A very big shout to all students and teachers today for participating with
enthusiasm and enjoying an amazing 'House Spirit Day' at mighty St Monica's. A
special thanks to Miss Marisa for helping greatly in creating a strong sense
school house spirit - the house chanting was awesome!

Today, our entire school staff is attending a professional learning day with
focused attention on continuous school improvement. Much time and effort 
will  be devoted to rich discussion in preparation for school review later in the
year.

I would also like to inform the school community that Ha will be taking long
service leave for all of term 3. 

We wish all students and families a restful and enjoyable extra long weekend.
Please keep warm and safe.

In Partnership,
Nathan

Your paragraph text

mailto:office@smfootscray.catholic.edu.au


Student Awards

Around the School

Principal 
Award

 

House Spirit Student Shoutouts Student Awards (Week 8)
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

JJ

MAH

MAS

SG

SI

 

Specialist
Award

 

House Spirit Day

Please book your child's learning 
conversation: 

http://www.schoolinterviews.com.au 
/code/cvsg7 

 

Chloe Paules

Khai E

Ella L

Archi S
Moore B 

Baylee C

Baylen C

Jordan S (JJ)

These students were selected after every 
session for showing true House Spirit; 

through displaying leadership qualitites, 
using our learning powers and having a 

great attitude.

The students had a fantastic day participating in Coding, an Escape Room, Minute to
Win it and Art. The practiced their house chants and managed to get Double points

for their house. A school day filled with joy, happiness and team spirit.



Reconciliation 

NEXT
 Tuesday 14th June

A small backpack withA small backpack withA small backpack with
snack, lunch, and asnack, lunch, and asnack, lunch, and a

water bottlewater bottlewater bottle
Comfortable shoes forComfortable shoes forComfortable shoes for

walkingwalkingwalking
A raincoat (weatherA raincoat (weatherA raincoat (weather

dependent)dependent)dependent)

Students will need:Students will need:Students will need:

   

WHOLE SCHOOLWHOLE SCHOOLWHOLE SCHOOL   
ZOO EXCURSIONZOO EXCURSIONZOO EXCURSION

Families with a Health Care 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.  The CSEF program for 2022 closes on the 
24 June 2022.  Forms available at the office.

To apply for the Camps Sports and Excursion Funds 
(CSEF): 

·Please visit 
https://www.vic.gov.au/camps-sports-and-excursions- 
fund

Fill out the form at
https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/ 
programs/CSEF_application_form.pdf

 

Congratulations to our Year 3 students who received the Sacrament of
Reconciliation on Wednesday night. Thank you to our families for all of your

help and support leading up to this special occasion.  Thank you also to
Anna and Amy for doing all the work behind the scenes and making the

evening one to remember.  Special thanks also to Mary (our in house
photographer) for capturing these memories for our families.

https://www.vic.gov.au/camps-sports-and-excursions-fund
https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/CSEF_application_form.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/CSEF_application_form.pdf
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St Monica's promotes and supports healthy eating as
much as possible. Vegetable and fruit snacks are

strongly encouraged on a daily basis.

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 đảm bảo rằng mẫu tham quan Sở thú của con em đã được gửi lại
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 bữa ăn nhẹ và bữa 

trưa.

Trường Thánh Monica ghi nhận những người trông coi truyền thống của vùng đất 
này, những người Wurunjeri của Quốc gia Kulin. Chúng tôi bày tỏ sự kính trọng 

đối với các nền văn hóa của Thổ dân và Cư dân trên eo biển Torres; và cho Người 
cao tuổi cả trong quá khứ, hiện tại và mới nổi

Prayer
Chúa nhật này là Chúa nhật Ba Ngôi. Trong thời gian này, chúng ta nghĩ về 
ba ngôi vị Chúa: Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô Con và Thánh Thần.
Lạy Chúa, Ngài luôn ở với chúng con.
Hãy gửi cho chúng con tinh thần của Ngài để dạy và hướng dẫn chúng tôi 
sống trong hòa bình
với nhau mỗi ngày.

Amen. 
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Các em học sinh và gia đình thân mến,
St Monica's lại diễn ra một tuần học tập tuyệt vời trong tuần này.
Món bánh kẹp xúc xích Bunnings của chúng tôi vào thứ Bảy tuần trước đã 
thành công rực rỡ với rất nhiều sự hỗ trợ đáng kinh ngạc từ nhiều phụ huynh 
và học sinh. Tất cả số tiền quyên góp được sẽ chuyển trực tiếp cho trường để hỗ 
trợ việc học tập của học sinh.
Hình ảnh chụp toàn trường hàng năm của chúng tôi được chụp vào Thứ Ba tuần 
này. Chúng tôi mong sớm được gởi về cho gia đình ngay khi có thể.
Một lời chúc rất lớn đến tất cả học sinh và giáo viên hôm nay vì đã nhiệt tình 
tham gia và tận hưởng một 'Ngày Tinh thần Đội Nhà' tuyệt vời tại St Monica's 
thân yêu. Đặc biệt cảm ơn cô Marisa vì đã giúp đỡ rất nhiều trong việc tạo ra 
một tinh thần ngôi nhà học đường có ý nghĩa mạnh mẽ - ngôi nhà nhịp điệu thật 
tuyệt vời!
Hôm nay, toàn thể nhân viên của trường đang tham dự một ngày học tập 
chuyên môn với sự chú ý tập trung vào việc cải tiến nhà trường liên tục. Nhiều 
thời gian và nỗ lực sẽ được dành cho các cuộc thảo luận phong phú để chuẩn bị 
cho buổi tổng kết của trường vào cuối năm.
Tôi cũng xin thông báo với tập thể nhà trường rằng cô Hà sẽ nghỉ thâm niên cho 
cả học kỳ 3.
Xin chúc tất cả các học viên và gia đình một ngày cuối tuần dài thư giãn và thú 
vị. Hãy giữ ấm và an toàn.
Nathan

Your paragraph text
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House Spirit Student Shoutouts Student Awards (Week 8)
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 học sinh đã 

giành được giải thưởng trong tuần qua là:

JB

JJ

MAH

MAS

SG

SI

 

Specialist
Award

 

House Spirit Day

Please book your child's learning 
conversation: 

http://www.schoolinterviews.com.au 
/code/cvsg7 

 

Chloe Paules

Khai E

Ella L

Archi S
Moore B 

Baylee C

Baylen C

Jordan S (JJ)

Những học sinh này được chọn sau mỗi buổi 
học vì đã thể hiện Tinh thần Nhà thật sự; thông 
qua việc thể hiện các phẩm chất lãnh đạo, sử 

dụng năng lực học tập của chúng tôi và có một 
thái độ tuyệt vời.

Các học sinh đã có một ngày tuyệt vời khi tham gia Coding, Escape Room, Minute to 
Win it và Art.  Một ngày học tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và tinh thần đồng đội.



Reconciliation 

NEXT
 Tuesday 14th June

Học sinh sẽ cần:Học sinh sẽ cần:Học sinh sẽ cần:
Một ba lô nhỏ với đồ ănMột ba lô nhỏ với đồ ănMột ba lô nhỏ với đồ ăn   
nhẹ, bữa trưa và mộtnhẹ, bữa trưa và mộtnhẹ, bữa trưa và một   

chai nướcchai nướcchai nước
Giày thoải mái để đi bộGiày thoải mái để đi bộGiày thoải mái để đi bộ
Áo mưa (phụ thuộc vàoÁo mưa (phụ thuộc vàoÁo mưa (phụ thuộc vào   

thời tiết)thời tiết)thời tiết)
   
   

WHOLE SCHOOLWHOLE SCHOOLWHOLE SCHOOL   
ZOO EXCURSIONZOO EXCURSIONZOO EXCURSION

Các gia đình có Thẻ Châm Sóc Y tế hoặc Thẻ giảm giá 
khác hiện hành có thể đăng ký Quỹ Cắm trại, Thể thao và 
Du ngoạn. Khoản trợ cấp $ 125 của chính phủ này được 
dùng để chi trả cho các buổi cắm trại, du ngoạn hoặc các 
hoạt động thể thao cho con em quý vị. Nếu quý vị mới 
đến trường, mới nhận được Thẻ Chăm sóc sức khỏe lần 
đầu tiên, hoặc có nhiều trẻ em đi học hơn trong năm nay, 
hãy mang theo Thẻ Chăm sóc Sức khỏe của mình và 
chúng tôi sẽ sắp xếp đơn đăng ký của quý vị. Nếu đã đăng 
ký CSEF, quý vị không cần phải đăng ký lại hoặc mang 
theo thẻ Chăm sóc sức khỏe của mình; ứng dụng của quý 
vị sẽ tự động được chuyển sang. Chương trình CSEF cho 
năm 2022 kết thúc vào ngày 24 tháng 6 năm 2022. Mẫu 
đơn có sẵn tại văn phòng.
To apply for the Camps Sports and Excursion Funds 

(CSEF): 
·Please visit 
https://www.vic.gov.au/camps-sports-and-excursions- 
fund
Fill out the form at
https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/ 
programs/CSEF_application_form.pdf

 

Xin chúc mừng các học sinh Lớp 3 của chúng ta đã lãnh nhận Bí tích Hòa giải 
vào tối Thứ Tư.  Cảm ơn các gia đình vì tất cả sự giúp đỡ và hỗ trợ của quý vị 
dẫn đến sự kiện đặc biệt này. Cũng xin cảm ơn Anna và Amy đã làm tất cả 

công việc ở hậu trường và khiến buổi tối đặc biệt đáng ghi nhớ. Đặc biệt cảm 
ơn Mary (nhiếp ảnh gia tại nhà của chúng tôi) đã ghi lại những kỷ niệm này 

cho gia đình chúng tôi.

https://www.vic.gov.au/camps-sports-and-excursions-fund
https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/CSEF_application_form.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/CSEF_application_form.pdf

