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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 
Janice's story – Northern Territory 

We have so much to learn from the depth and resilience of Australian 
Indigenous culture and spirituality, both of which are linked to 
Country. Sometimes you hear Indigenous people refer to Jesus as a 
‘Person of Country’. We think of all the Gospels with the connection of 
Jesus to the sea, the river, the desert, the fields and the mountain. His 
teaching often featured seeds and birds and sheep and corn. We have 
so much to learn from the depth and resilience of Australian 
Indigenous culture and spirituality, both of which are linked to 
Country. This week, Project Compassion features the story of Janice 
who lives in a remote community in the Northern territory. Janice 
honours the generations who have come before her and taught their 
community to respect the land and live in harmony with it. Project 

Compassion is providing practical support for the blossoming Indigenous culture for all future 
generations.  

 ‘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, Mr Owen has been away this week at Principal Professional Development and so to 
replace the “Principal’s Message”, we will hear from our SRC about their learning experiences this 
week:  “I learned how to write a sentence” Jordan S – Junior J 

“I was really excited to take part in the Maths Olympiad.” Allen N – Senior G 
“We got to sample taking part in the practice Naplan Writing assessment.” Brigid – Senior G 

“I learned how to add 12 + 18.” Joseph – Junior B 
“We came up with an idea to make the peace garden more peaceful and we are working with Mary 

Jo and some of our friends to make this happen.” Asta & Lahanna – Senior I 
“I learnt how to make a bar graph that showed our favourite ice-cream flavours.” Lucia – Middle AS 

“I learned how to make a frequency table using tallies.” Eliza – Middle AH 
“Today I got to take part in a Maths Challenge…. “ Jonah – Middle AH 

“We had to combine animals so that there was a total of 15 legs, I used a spider, a dog, a human and 
a snail.” Angel – Junior B 

“I found 17 legs using a crab, and insect and a snail.” Cyrus – Junior J 
The students have been very excited about receiving house points for their teams and the totals will 
counted up by the house captains and revealed at assembly on Monday.  

GLOBAL ACADEMIC CHALLENGE 
This week we had a number of students from Years 4 & 6 taking part in the ACER Global Academic 
Challenge in Reading and Maths. The challenge is designed by world leaders in education and 
provides international benchmarks to help us see how our students’ results compare to students 
around the world. Our students did not disappoint, most ranking above the 50th percentile, while 
some were ranked above the 80th percentile. The students will be receiving certificates in the next 
few weeks.  

PROJECT COMPASSION - FUN SOCK FRIDAY 
After being inspired by Janice’s Story (above), Samuel and Sofia, our Faith and Social Justice leaders 
have organised a “Fun  Sock Friday” Gold Coin donation fundraiser for next Friday 1st April.  
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25th March 2022 
Week 9 Term 1 
 
COMING UP 
Monday 28 March -  Assembly 
2.40pm 
Tuesday 29 March – School 
Advisory Board meeting: 
5.30pm 
Friday 1st April – “Fun Socks 
Friday” Gold Coin Donation 
Friday 8 April – Easter Egg 
Raffle 
Friday 8 April – End of Term 
Assembly TBC 
Monday 25th April -  Anzac 
Day – NO SCHOOL 
Tuesday 26th April  - School 
Closure – Staff Professional 
Development in Mathematics - 
NO SCHOOL 
Wednesday 27th April - First 
day of Term 2 
Sunday 1st May – Open Day 
and Sausage Sizzle 
Wednesday 4th May – Market 
Fresh (Parent helpers needed) 
Tuesday 10th May- Start of 
NAPLAN Online assessments 
23rd-25th May - Senior Camp -  
Phillip Island  
Tuesday 7th June – School 
Photos 
Friday 10th June - School 
Closure – School Review - NO 
SCHOOL 
Monday 25th July – 5th August 
2022 Swimming Program   at 
MAC 

 
 

‘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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CATHOLIC IDENTITY 
Janice's story – Northern Territory 

Có rất nhiều điều để học hỏi từ bề sâu và khả năng phục hồi của 
văn hóa và tinh thần Bản địa Úc, nối kết với Quốc gia. Đôi khi ta 
nghe Người bản xứ gọi Chúa Giê-su là ‘Người của đất nước’.  Ta 
nghĩ về tất cả các Tin Mừng của Chúa Giêsu có liên hệ đến biển, 
sông, sa mạc, cánh đồng và núi. Bài giảng của Người thường có 
hạt giống, chim chóc, cừu và bắp ngô.  Tuần này, Dự án Nhân ái 
kể về câu chuyện của Janice, người sống trong một cộng đồng xa 
xôi ở lãnh thổ phía Bắc. Janice tôn vinh những thế hệ đi trước cô 
và khuyên bảo cộng đồng của họ tôn trọng vùng đất cũng như 
sống hòa hợp với nó. Dự án Nhân ái đang hỗ trợ thiết thực cho 
nền văn hóa Bản địa nở rộ cho tất cả các thế hệ tương lai.  

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

PRINCIPAL’S MESSAGE 
Quý phụ huynh thân mến, thầy Owen đã vắng mặt trong tuần này để dự Chương trình Phát 
triển Chuyên môn của Hiệu trưởng - Để thay thế cho “Thông điệp của Hiệu trưởng”, chúng 
ta sẽ nghe phát biểu của khối SRC về kinh nghiệm học tập của các em trong tuần này: 
  “Tôi đã học cách viết một câu” Jordan S – Junior J 

“Tôi thực sự rất hào hứng khi được tham gia cuộc thi Olympic Toán học.” Allen N – Senior G 
“Chúng tôi thử thực hành bài Naplan Writing.” Brigid – Senior G 

“Tôi đã học cách cộng 12 + 18.” Joseph – Junior B 
“Chúng tôi có ý định làm cho khu vườn bình yên trở nên yên bình hơn và đang làm việc với Mary Jo 

và một số bạn của chúng tôi để biến điều này thành hiện thực.” Asta & Lahanna – Senior I 
“Tôi đã học cách tạo một biểu đồ thanh thể hiện hương vị kem yêu thích của chúng tôi.”  

Lucia – Middle AS 
“Tôi đã học cách tạo bảng tần suất bằng cách sử dụng các dấu hiệu.” Eliza – Middle AH 

“Hôm nay tôi phải tham gia một Thử thách Toán học …. “ Jonah – Middle AH 
“Chúng tôi phải kết hợp các con vật để có tổng cộng 15 chân, tôi sử dụng một con nhện, một con chó, 

một con người và một con ốc sên.” Angel – Junior B 
“Tôi tìm thấy 17 cái chân bằng cách sử dụng một con cua, một côn trùng và một con ốc.”  

Cyrus – Junior J 
Các học sinh đã rất hào hứng với việc nhận được điểm cho đội của mình và tổng số điểm sẽ 
được các đội trưởng đếm và tiết lộ vào buổi họp mặt vào thứ Hai.  
GLOBAL ACADEMIC CHALLENGE 
Tuần này đã có một số học sinh từ Lớp 4 & 6 tham gia Cuộc thi Thử thách Học thuật Toàn cầu ACER 
về Đọc và Toán. Thử thách được thiết kế bởi các nhà lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực giáo dục và 
cung cấp các tiêu chuẩn quốc tế để giúp chúng tôi xem kết quả của học sinh so với học sinh trên toàn 
thế giới như thế nào. Các em đã không làm thất vọng, hầu hết xếp hạng trên phần trăm thứ 50, trong 
khi một số được xếp hạng trên phần trăm thứ 80. Các học sinh sẽ nhận được chứng chỉ trong vài tuần 
tới.  

PROJECT COMPASSION - FUN SOCK FRIDAY 
Sau khi được truyền cảm hứng từ Câu chuyện của Janice (ở trên), Samuel và Sofia, các lãnh đạo Niềm 
tin và Công lý xã hội của chúng tôi đã tổ chức một buổi quyên góp Đồng xu vàng “Fun Sock Friday” 
vào thứ Sáu tới, ngày 1 tháng 4. 
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Funky sockFunky sock
friday!friday!

Wear your favourite or
funkiest socks with a

gold coin donation for
caritas

1st of April Friday



EasterEaster

RAFFFLE  DRAWN :

FR IDAY  8TH  APR IL  2022
12 : 30PM  ASSEMBY  

Big Eggs, small eggs, yummy eggs, filled eggs

Tickets

$1

Please  donate  Easter  Eggs  to
the  schoo l  for  the  raff le ! ! ! !

Egg RaffleEgg Raffle

 Win 1 of
10

baskets!

St. Monica's  


