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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 
Biru's story - India 

As a person with a disability living in remote India, Biru faced the prospect of 
a life of poverty and discrimination. Biru lives in a rural village in India. He 
lost mobility in one of his legs, after contracting polio as a child, which makes 
it difficult for him to walk. He managed to complete his education until 
grade six but was always dependent on his parents to get him to school because 
he was unable to walk so far on his own. With the support from project 
compassion, he participated in entrepreneurship training and gained the skills 
to become financially independent. 

‘For future generations - aspire not to have more, but to be more’. Please support Project Compassion: 
lent.caritas.org.au 

PRINCIPAL’S MESSAGE 
Dear Families, 
What an incredible week we have had St Monica’s this week as we acknowledge Catholic Education 
Week as an opportunity to celebrate our Catholic identity within our own local community. The 
highlight being our whole school St Patrick’s day celebration which included a variety of fun and 
engaging activities in our house groupings. We are proud of all our students who participated with 
such enthusiasm, respect for each other and the happiness shone throughout the day. Well done to 
everyone and we hope you enjoyed all our activities. 

• Irish Blessing 
• Puppet show 
• Irish Dancing  
• Entertaining Irish Quiz 
• Potato and spoon races 

A huge shout out goes to Miss Catriona, Miss Ida and all our wonderful staff who worked as an Irish-  
team of dedicated champions all day to provide every student at St Monica’s with an awesome 
culturally rich experience which we will all remember for some time.  Thanks also to the many 
families that supported us at the end of the day with cheering and participated in our 2nd annual potato 
peeling competition. It is such a nice feeling to see our families inside our school grounds gathering 
safely as a school community.  
 
In Partnership, 
Nathan 

SCHOOL CAPTAINS & LEADERS FOR 2022 
 

Congratulations to the following 
students who have been selected as 
our student leaders for this year. We 
anticipate that they along with all 
Year 6 students will demonstrate our 
school expectations with pride and 
enthusiasm. We also very much look 
forward to their involvement and 
role-modelling throughout the year. 
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St Monica’s Newsletter 

18 March 2022 
Week 8 Term 1 
 
COMING UP 

14 March Labour Day Holiday 
(no school) 

18 March – TODAY 
National Day against Bullying 
 

21 March – Harmony Day 

 
MONDAY ASSEMBLIES 

& ACTIVITIES  
 

21 March Assembly 2.40pm 

28 March Assembly 2.40pm 

29 March – School Advisory 
Board meeting: 5.30pm 

Friday 8th – End of Term 
Assembly TBC 

Anzac Day – 25th April 

Tuesday 26th April (School 
closure day – staff professional 
learning: Mathematics) 

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 

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 
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STAFF NEWS – Miss Catriona 
Ms Catriona, along with her husband, have decided that after 11 years in Australia, it is time for their 
family to return back to the Emerald Isle. Having the support of family at home in Ireland as her and 
her husband raise their young family is invaluable. Catriona will greatly miss the St Monica's 
community and the decision to leave this brilliant community was a hard one. But as many of you can 
imagine, the pull of family and being home in Ireland to raise her children in their Irish village is 
great. We wish Catriona all the best as she goes back home where her heart lies. Miss Catriona will be 
with us until the early part of term 3.  

NATIONAL DAY AGAINST BULLYING 
Bullying is complex. Knowing exactly what bullying is and understanding why it happens are critical 
to finding positive and lasting solutions for everyone involved. Bullying is an ongoing and deliberate 
misuse of power in relationships through repeated verbal, physical and/or social behaviour that 
intends to cause physical, social and/or psychological harm. 
Today, Friday 18 March 2022 is National Day of Action against Bullying 
and Violence (NDA). Australia’s key bullying prevention initiative 
celebrates 12 years of action, connecting schools and communities to find 
workable solutions to prevent bullying. 
The theme for 2022 is Kindness Culture. By building Kindness Culture 
together, we can promote inclusion, respect and community belonging for all students in schools 
across Australia.  
For more information, please visit Bullying NO WAY and What is bullying? 
 

HARMONY DAY – MONDAY 21ST MARCH  
Harmony Day /week celebrates Australia’s cultural diversity. It’s about inclusiveness, respect and a 
sense of belonging for everyone. Whether you want to be better friends with your neighbours or stand 
in the shoes of another, research shows that diverse communities are happier, healthier, and more 
joyful so including everyone really does make the world a better place. 

CSEF - REMINDER 
 
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. 

 
 
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.  
 
If you would like to obtain a further booklet of tickets, please 
see Anna or Ha at our school office. 
 
All proceeds raised will assist with the purchasing of take-home 
books and outdoor sports equipment. 
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CATHOLIC IDENTITY 

Câu chuyện của Biru - Ấn Độ 

Là một người khuyết tật sống ở Ấn Độ xa xôi, Biru phải đối mặt với viễn cảnh cuộc sống 
nghèo đói và bị phân biệt đối xử. Biru sống ở một ngôi làng nông thôn ở Ấn Độ. Anh ấy bị 
mất khả năng vận động ở một bên chân sau khi mắc bệnh bại liệt khi còn nhỏ, khiến anh ấy 
đi lại rất khó khăn. Anh đã cố gắng học hết lớp sáu nhưng luôn phải phụ thuộc vào cha mẹ 
để đưa anh đến trường vì anh không thể tự đi được bao xa. Với sự hỗ trợ từ lòng nhân ái của 
dự án, anh đã tham gia khóa đào tạo về khởi nghiệp và có được các kỹ năng để trở nên độc 
lập về tài chính.  

"Đối với các thế hệ tương lai - không phải khao khát có nhiều hơn, mà hy vong bản thân là 
nhiều hơn nữa". Hãy ủng hộ Dự án Nhân ái: lent.caritas.org.au 

PRINCIPAL’S MESSAGE 
Kính gửi các gia đình, 
Thật là một tuần lễ khởi sắc ở trường St Monica’s trong tuần này nhân Tuần lễ Giáo dục 
Công giáo - một cơ hội để tôn vinh bản sắc Công giáo trong cộng đồng địa phương của 
chúng ta.  Điểm nổi bật là lễ kỷ niệm Ngày St Patrick của toàn trường, bao gồm nhiều hoạt 
động vui nhộn và hấp dẫn trong các nhóm học sinh. Rất tự hào nhìn thấy tất cả học sinh đã 
tham gia với sự nhiệt tình, tôn trọng lẫn nhau và niềm hạnh phúc đã tỏa sáng suốt cả ngày.  
Hy vọng mọi nguời đã vui hưởng tất cả các sinh hoạt ngày hôm đó. 

• Phép lành của Ailen 
• Múa rối 
• Khiêu vũ Ailen 
• Câu đố Ailen giải trí 
• Cuộc đua khoai tây và thìa 

Rất cảm ơn cô Catriona và cô Ida cùng tất cả nhân viên tuyệt vời của chúng tôi đã làm việc 
tận tâm suốt ngày để cung cấp cho mọi học sinh tại St Monica’s một trải nghiệm tuyệt vời 
giàu bản sắc văn hóa mà tất cả chúng ta sẽ nhớ mãi. Cũng xin cảm ơn rất nhiều gia đình đã 
ủng hộ chúng tôi vào cuối ngày với sự cổ vũ và tham gia cuộc thi gọt khoai tây thường niên 
lần thứ 2 của chúng tôi. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi nhìn thấy quý gia đình bên trong 
sân trường tập hợp một cách an toàn như một cộng đồng trường học. 
Trân trọng 
Nathan 
 

SCHOOL CAPTAINS & LEADERS FOR 2022 
 

Xin chúc mừng những học sinh 
đã được chọn vào ban lãnh đạo 
học sinh năm nay. Hy vọng các 
em cùng tất cả các học sinh Lớp 
6 sẽ thể hiện những kỳ vọng của 
nhà trường với sự tự hào và nhiệt 
tình.  Rất mong đợi sự tham gia 
và làm gương của các em trong 
suốt năm. 
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STAFF NEWS – Miss Catriona 
Cô Catriona, cùng với chồng, đã quyết định rằng sau 11 năm ở Úc, đã đến lúc gia đình họ quay trở lại 
Emerald Isle. Có được sự hỗ trợ của gia đình ở quê nhà Ireland khi cô và chồng nuôi nấng gia đình trẻ 
của họ là điều vô giá. Catriona sẽ rất nhớ cộng đồng St Monica và quyết định rời bỏ cộng đồng tuyệt 
vời này là một quyết định khó khăn. Nhưng như nhiều người trong số quý vị có thể tưởng tượng, việc 
đem gia đình về quê ở Ireland để nuôi dạy con cái ở ngôi làng Ireland của họ là rất lớn. Chúng tôi cầu 
chúc cho Catriona mọi điều tốt đẹp nhất khi cô ấy trở về quê hương. 

NATIONAL DAY AGAINST BULLYING 
Bắt nạt phức tạp - Biết chính xác bắt nạt là gì và hiểu lý do tại sao nó xảy ra là rất quan trọng để tìm ra 
các giải pháp tích cực và lâu dài cho tất cả mọi người có liên quan.  Bắt nạt là hành vi lạm dụng quyền 
lực liên tục và có chủ ý trong các mối quan hệ thông qua lời nói, thể chất và/hoặc xã hội lặp đi lặp lại 
nhằm gây tổn hại về thể chất, xã hội và/hoặc tâm lý. 
Hôm nay, thứ Sáu ngày 18 tháng 3 năm 2022 là Ngày Hành Động Quốc Gia 
Chống Bắt Nạt Và Bạo Lực (NDA). Sáng kiến quan trọng về phòng chống 
bắt nạt của Úc kỷ niệm 12 năm hành động, kết nối các trường học và cộng 
đồng để tìm ra các giải pháp khả thi nhằm ngăn chặn bắt nạt. 
Chủ đề của năm 2022 là Văn hóa Tử tế. Bằng cách cùng nhau xây dựng 
Văn hóa Tử tế, chúng ta có thể thúc đẩy sự hòa nhập, tôn trọng và thuộc về cộng đồng cho tất cả học 
sinh tại các trường học trên khắp nước Úc. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập  Bullying NO WAY và What is bullying? 

HARMONY DAY – MONDAY 21ST MARCH  
Ngày Hài hòa / tuần lễ tôn vinh sự đa dạng văn hóa của Úc - Sự hòa nhập, tôn trọng và cảm giác thân 
thuộc đối với mọi người - Nghiên cứu cho thấy rằng các cộng đồng đa dạng đang hạnh phúc hơn, 
khỏe mạnh hơn và vui vẻ hơn, do đó, bao gồm tất cả mọi người thực sự làm cho thế giới trở thành một 
nơi tốt đẹp hơn.   
CSEF - REMINDER 
 
Các gia đình có Thẻ Giảm Giá hiện hành có thể đăng ký tham gia 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 bạn. Nếu quý vị mới đến trường, mới nhận được Thẻ Chăm sóc 
sức khỏe lần đầu tiên hoặc có thêm trẻ nhập học năm nay, hãy mang theo Thẻ Chăm sóc Sức khỏe để 
nộp đơn. Nếu đã đăng ký CSEF, quý vị không cần phải đăng ký lại - ứng dụng sẽ tự động được 
chuyển sang. 

 
Xổ số Phục sinh cuối học kỳ của chúng tôi đang nhận được 
nhiều khoản đóng góp từ các gia đình - Chúng tôi cũng hy 
vọng sẽ thêm một số hoạt động thủ công và nghệ thuật phục 
sinh hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến lễ phục sinh. 
 
Vui lòng gặp Anna hoặc Hà tại văn phòng trường nếu muốn 
nhận thêm một tập vé 
 
Tất cả số tiền thu được sẽ hỗ trợ mua sách mang về nhà và 
dụng cụ thể thao ngoài trời. 
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18 March 2022 
Week 8 Term 1 
 
COMING UP 

14 March Labour Day Holiday 
(no school) 

18 March – TODAY 
National Day against Bullying 
 

21 March – Harmony Day 

 
MONDAY ASSEMBLIES 

& ACTIVITIES  
 

21 March Assembly 2.40pm 

28 March Assembly 2.40pm 

29 March – School Advisory 
Board meeting: 5.30pm 

Friday 8th – End of Term 
Assembly TBC 

Anzac Day – 25th April 

Tuesday 26th April (School 
closure day – staff professional 
learning: Mathematics) 

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 

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 
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