
St. Monica's Newsletter

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 
Lunch order day is Wednesday 
Our school gate is open at 8.30am every morning for student arrival
Children eat lunch at 1.40pm every day before going out to play

Principal's Message

Important Dates - Term 4 
Monday 17th October  - Middle Assembly 2.40pm
Tuesday 18th October - FOOTSTEPS DANCE 
Friday 21st October - Seda Basketball Clinic
Monday 24th October - 1st 2023 Prep Transition
Session 9.15am - 10.30am (Families to be notified)
Mission Month Mass  at 12.00pm (all welcome)
No Assembly
Tuesday 25th October -FOOTSTEPS DANCE 
School Advisory Council Meeting - 6.30pm
Friday 28th October - World Teacher's Day 2022
(AUS)
Hat's off to all our amazing teachers
Monday 31st October
School Closure Day - Assessment and Reporting
Tuesday 1st November - No school today
Melb Cup Public holiday
Friday 4th November - Kitchen Garden revamp!
Bunnings West Footscray onsite this day
Monday 7th November 2nd 2023 Prep Transition
Session 9.15am - 10.30am (Families to be notified)
FOOTSTEPS DANCE - Assembly Performance 
Wednesday 9th -  Thursday 10th November
Year 2/3 Camp - Sunny Stones Holiday Camp
Friday 11th November - Remembrance Day
Monday 14th November - Assembly
Tuesday 15th November -  Senior Excursion
Immigration Museum
Monday 21st November - Senior Assembly 2.40pm
Tuesday 22nd November - School Advisory Council
Meeting - 6.30pm
Monday 28th November - Junior Assembly
2.40pm
Tuesday 6th December - 3rd  2023 Prep Transition
Session 9.15am - 10.30am (Families to be notified)
Wednesday 7th December - Year 6 Celebration
Mass/Dinner/Awards (6pm - 7.30pm)
Thursday 8th December - Year 6 Celebration Day -
Adventure Park, Geelong
Monday 12th December - 2023 STEP UP transition
Session ((9.15am - 10.15am)
Wednesday 14th December - Proposed End of
Year Mass & Twilight Picnic (Save the date! More
information to follow closer to the day)
Friday 16th December - Final day for 2022 classes
Students will be dismissed at 1.30pm
Final Assembly time to be confirmed and
communicated with all families

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.

           2022: Term 4 - Week 2

Your paragraph text

Dear Families,
Welcome to Term Four!  A Term that no doubt will be filled with memory - making
moments, we cannot wait!  Please pay attention to our 'Important Dates' section on
the fortnightly newsletter as it presents import and and valuable information for all
families. At times, it can also be subject to slight alteration so we encourage families
to consult it while reading each newsletter this term

Currently, students can wear their summer and winter uniforms as we transition into
warmer weather. If the cold weather continues we may extend our transition so
students can continue to wear warmer clothes. 

Today, I congratulate Joe Salpietro who has provided 16 years of dedicated teaching
service to St Monica's school community on his recent appointment as a classroom
teacher at Emmaus School in Sydenham. We will officially farewell Joe and others at
our final school assembly in December.  Joe has included a letter to the school
community and this is included in today’s newsletter. St Monica's school will inform
the community when new teachers have been employed. We hope to make these
announcements in our next newsletter in week 4. 

Finally, thank you so much for the understanding and importance placed on
collecting students today due incredible weather circumstances.

In partnership,  Nathan

 Prayer for Respect

October is Mission Month and we
are hoping that St Monica’s Primary

School can assist the people in
Ethiopia with kind donations from

its community members. 

Dear God,
We thank you for each day. Please help us to respect and tolerate

everyone, including those that are different to us. Help us to be
kind and patient with one another and always show respect.

Amen.
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Student Awards 
Each newsletter, students who embody our values, and apply the

school learning powers are awarded a class award. 
The students who earned an award in the fortnight are: 

JB

JJ

MAH

MAS

What's happening in the Middles

Specialist
Award

 

Principal 
Award

 

SG

SI

 

Respectful Relationships continues to be a school wide education program that is embedded in our wellbeing program. Each
term the students from Prep to Six engage in topics from the Resilience, Rights and Respectful Relationships learning
material. All learning material is easily accessible from the Victorian Department of Education and Training Website.

This Term the topics covered are:

Juniors - In Term 4, the Juniors will be investigating Stress Management. The students will learn how stress can affect a person both
physically and emotionally. They will identify the signs that indicate if somebody is stressed as well as techniques that can be used to
help reduce stress. The Juniors will also explore how to seek help from a trustworthy adult or peer.

Middles - In Term 4, the Middles will be learning about how to identify stress and how to calm and cope when they experience stress.
They will practise relaxation techniques and reflect on how these made them feel. Students will explore their options for seeking help
when they are unable to manage stress by themselves. They will learn how to identify how big or small problems are in their lives.
Students will role-play to explore how the strategies and mechanisms they have learnt may help them or those around them to cope
with stress. 

Seniors - In Term 4, the Seniors will be learning about situations where they may become stressed or anxious and how to calm and
cope when feeling stressed. They will be identifying and exploring strategies that can be used to reduce stress. They will identify the
need for clear communication when help-seeking and they will demonstrate their knowledge of emotions, strengths, coping and help-
seeking strategies, and sources of support which will assist them or those around them to deal with stress.

 

English 
In Reading, we have started a new Knowledge Rich Curriculum unit
called 'Fighting for a Cause'. We are learning about influential
Americans who dedicated their lives to fighting for a cause they
believed in. Currently we have been focussing on Susan B Anthony
and learning about how she contributed to ending slavery and
giving women the right to vote. 

Maths 
In Maths, we have been learning about division and multiplication.
There are different strategies to help solve problems such as
arrays, repeated addition and skip counting. When we divide we
MUST make equal groups but sometimes there are remainders. 

Religion Education
In Religion Education we have been learning about caring for
God's world. We have been thinking about how we and others
encounter  creation. We have also been learning about Socktober
for Mission Month. For this, we will make soccer balls out of old
socks and recycled materials and have spoken about the
importance of helping others. 

We look forward to sharing our learning with you at assembly next
week. 

Yo

Angel L

Lucia N

Kado L

Student SRC

 Respectful Relationship News

Sacramental Program 2023 
Next year students will be able to make their Sacrament of

Reconciliation, First Holy Communion or Confirmation. Students will be
able to make their Reconciliation in Year 3, First Holy Communion in
Year 4 and Confirmation in Years 5 and 6. If you would like your child
to be a part of the Sacramental Program please send me an email at
anna.scarmozzino@smfootscray.catholic.edu.au with your child’s full

name, their year level for 2023 and the Sacrament they will be
receiving. 

Anna S. 

Nathan P & Asta DW

Ethan L & Ruby D

Oscar T  & Kalysha P



 

Message from Mr Joe
To all our families,

After 16 years, I am excited / nervous / thrilled / sad to let everyone know that I will be leaving St Monica’s
at the end of the school year. I have accepted a teaching position at Emmaus Catholic Primary School in

Sydenham.
 

I came to St Monica’s as an eager (YOUNG!) teacher in 2007 ready to ‘make a difference’. From the
beginning, I was so privileged to work with amazing colleagues who have guided me (and continue to do
so) in my teaching career, as well as engaging with and learning from the incredible students and families

whom I have met along the way. This place has truly become my second home.
 

There aren’t enough words to express my gratitude to all the members of our amazing community, who
have helped shape the teacher I am today. I have so many stories, memories and experiences that will live

with me forever. (The Emmaus community have incredibly big shoes to fill!)
 

So although it doesn’t seem like enough, all I can say is “THANK YOU!”
Joe.

This week, the students began a 4 week dance program with the company 'Footsteps'. At the end of the program the
students will participate in a dance performance which will be held at assembly on Monday 7th November. Each level is

learning a dance routine matched to a song. We look forward to seeing all their persistence and hard work pay off. Please
find a timetable for the classes below. 

St Monica’s is in the early stages of reimagining the Parents & Friends committee
to encourage family engagement and promote our  School’s values and objectives. 

All interested parents are invited to a casual gathering with Nathan in the school library on
Wednesday 26th October 3.45pm - 4.15pm to discuss and set a direction with the aim of
galvanising momentum so that flourishing community engagement can be fostered.

Please email Nathan of your intention to attend this initial gathering: Exciting!
principal@smfootscray.catholic.edu.au
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Your paragraph text

Kính gửi các gia đình,

Chào mừng đến với Học kỳ Bốn! Một Kỳ hạn chắc chắn sẽ chứa đầy ký ức - những
khoảnh khắc tạo nên, chúng ta không thể chờ đợi! Vui lòng chú ý đến phần 'Ngày quan
trọng' của chúng tôi trên bản tin hai tuần một lần vì phần này cung cấp thông tin nhập
khẩu và thông tin có giá trị cho tất cả các gia đình. Đôi khi, nó cũng có thể có một chút
thay đổi, vì vậy chúng tôi khuyến khích các gia đình tham khảo nó khi đọc mỗi bản tin
trong học kỳ này

Hiện tại, học sinh có thể mặc đồng phục mùa hè và mùa đông khi chúng ta chuyển
sang thời tiết ấm hơn. Nếu thời tiết lạnh tiếp tục, chúng tôi có thể kéo dài thời gian
chuyển tiếp để học sinh có thể tiếp tục mặc quần áo ấm hơn.

Hôm nay, tôi xin chúc mừng Joe Salpietro, người đã cung cấp 16 năm phục vụ giảng
dạy tận tâm cho cộng đồng trường St Monica trong lần bổ nhiệm gần đây của anh ấy
làm giáo viên đứng lớp tại Trường Emmaus ở Sydenham. Chúng tôi sẽ chính thức chia
tay Joe và những người khác tại buổi họp mặt cuối cùng của trường vào tháng 12. Joe
đã gửi kèm một bức thư cho cộng đồng trường học và bức thư này được đưa vào bản
tin của ngày hôm nay. Trường St Monica sẽ thông báo cho cộng đồng khi có giáo viên
mới được tuyển dụng. Chúng tôi hy vọng sẽ đưa ra những thông báo này trong bản tin
tiếp theo của chúng tôi vào tuần thứ 4.

Đang là đối tác,
Nathan

 Prayer for Respect

Tháng 10 là Tháng Sứ mệnh và
chúng tôi hy vọng rằng Trường Tiểu
học St Monica có thể hỗ trợ người
dân ở Ethiopia bằng những khoản
đóng góp tử tế từ các thành viên

trong cộng đồng.

Chúa ơi,
Chúng tôi cảm ơn bạn cho mỗi ngày. Xin hãy giúp chúng tôi tôn

trọng và bao dung với tất cả mọi người, kể cả những người khác với
chúng tôi. Giúp chúng ta tử tế, kiên nhẫn với nhau và luôn thể hiện

sự tôn trọng.
Amen.

mailto:office@smfootscray.catholic.edu.au


Student Awards 
Mỗi bản tin, những học sinh thể hiện các giá trị của chúng tôi và áp

dụng sức mạnh học tập của trường sẽ được trao giải thưởng của lớp.
Những sinh viên đã giành được giải thưởng trong hai tuần là:

JB

JJ

MAH

MAS

What's happening in the Middles

Specialist
Award

 

Principal 
Award

 

SG

SI

 

Mối quan hệ Tôn trọng tiếp tục là một chương trình giáo dục toàn trường nằm trong chương trình phúc lợi của chúng tôi. Mỗi
học kỳ, học sinh từ Chuẩn bị đến Sáu tham gia vào các chủ đề từ tài liệu học tập về Khả năng phục hồi, Quyền và Mối quan hệ
tôn trọng. Có thể dễ dàng truy cập tất cả tài liệu học tập từ Trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo Bang Victoria.

Thuật ngữ này, các chủ đề được đề cập là:

Juniors - Trong Học kỳ 4, các Học sinh sẽ điều tra Quản lý căng thẳng. Các học sinh sẽ học cách căng thẳng có thể ảnh hưởng đến
một người cả về thể chất và tình cảm. Họ sẽ xác định các dấu hiệu cho thấy ai đó có bị căng thẳng hay không cũng như các kỹ
thuật có thể được sử dụng để giúp giảm căng thẳng. Các Juniors cũng sẽ khám phá cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người lớn
hoặc bạn bè đáng tin cậy.

Middles - Trong Học kỳ 4, Middles sẽ học về cách xác định căng thẳng và cách bình tĩnh và đối phó khi họ gặp căng thẳng. Họ sẽ
thực hành các kỹ thuật thư giãn và phản ánh những điều này khiến họ cảm thấy như thế nào. Học sinh sẽ khám phá các lựa chọn
của họ để tìm kiếm sự giúp đỡ khi họ không thể tự mình kiểm soát căng thẳng. Họ sẽ học cách xác định những vấn đề lớn hay nhỏ
trong cuộc sống của họ. Học sinh sẽ nhập vai để khám phá xem các chiến lược và cơ chế đã học có thể giúp họ hoặc những người
xung quanh đối phó với căng thẳng như thế nào.

Seniors - Trong Học kỳ 4, Học sinh cao niên sẽ học về các tình huống mà họ có thể trở nên căng thẳng hoặc lo lắng và cách bình
tĩnh và đối phó khi cảm thấy căng thẳng. Họ sẽ xác định và khám phá các chiến lược có thể được sử dụng để giảm căng thẳng. Họ
sẽ xác định nhu cầu giao tiếp rõ ràng khi tìm kiếm sự giúp đỡ và họ sẽ thể hiện kiến thức của họ về cảm xúc, sức mạnh, các chiến
lược đối phó và tìm kiếm sự giúp đỡ, và các nguồn hỗ trợ sẽ giúp họ hoặc những người xung quanh đối phó với căng thẳng.

 

English 
Trong phần Đọc, chúng tôi đã bắt đầu đơn vị Giáo trình Giàu Kiến thức
mới có tên là 'Đấu tranh vì nguyên nhân'. Chúng tôi đang tìm hiểu về
những người Mỹ có ảnh hưởng, những người đã cống hiến cả cuộc đời
mình để đấu tranh cho chính nghĩa mà họ tin tưởng. Hiện tại, chúng
tôi đang tập trung vào Susan B Anthony và tìm hiểu về cách cô ấy góp
phần chấm dứt chế độ nô lệ và cho phụ nữ quyền bầu cử.

Maths 
Trong môn Toán, chúng ta đã được học về phép chia và phép nhân. Có
các chiến lược khác nhau để giúp giải quyết các vấn đề như mảng,
phép cộng lặp đi lặp lại và bỏ qua phép đếm. Khi chúng ta chia chúng
ta PHẢI tạo thành các nhóm bằng nhau nhưng đôi khi có những phần
còn lại. 

Religion Education
Trong Giáo dục Tôn giáo, chúng ta đã học về cách chăm sóc thế giới
của Đức Chúa Trời. Chúng tôi đã suy nghĩ về cách chúng tôi và những
người khác gặp phải sự sáng tạo. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu về
Socktober cho Tháng Sứ mệnh. Vì điều này, chúng tôi đã làm những
quả bóng đá từ những chiếc tất cũ và vật liệu tái chế, đồng thời nói về
tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác.

Chúng tôi mong muốn được chia sẻ kiến thức của chúng tôi với bạn
trong buổi họp vào tuần tới.

Yo

Angel L

Lucia N

Kado L

Student SRC

 Respectful Relationship News

Sacramental Program 2023 
 

Các học sinh năm tới sẽ có thể làm Bí tích Hòa giải, Rước lễ lần đầu
hoặc Thêm sức. Học sinh sẽ có thể làm Bí tích Hòa giải ở Lớp 3, Rước lễ
Lần đầu vào Lớp 4 và Bí tích Thêm sức vào Lớp 5 và 6. Nếu bạn muốn
con mình tham gia Chương trình Bí tích, vui lòng gửi email cho tôi theo
địa chỉ anna.scarmozzino@smfootscray.catholic.edu.au với tên đầy đủ
của con bạn, cấp độ năm học của chúng cho năm 2023 và Bí tích mà

chúng sẽ lãnh nhận.
Anna S.

Nathan P & Asta DW

Ethan L & Ruby D

Oscar T  & Kalysha P



 

Message from Mr Joe
Đối với tất cả các gia đình của chúng tôi,

Sau 16 năm, tôi vui mừng / lo lắng / hồi hộp / buồn bã khi cho mọi người biết rằng tôi sẽ rời St Monica’s vào
cuối năm học. Tôi đã nhận một vị trí giảng dạy tại Trường Tiểu học Công giáo Emmaus ở Sydenham.

 
Tôi đến St Monica’s với tư cách là một giáo viên (TRẺ!) Háo hức vào năm 2007, sẵn sàng ‘tạo ra sự khác biệt’.

Ngay từ đầu, tôi đã rất vinh dự được làm việc với những đồng nghiệp tuyệt vời, những người đã hướng dẫn tôi
(và tiếp tục làm như vậy) trong sự nghiệp giảng dạy của tôi, cũng như giao lưu và học hỏi từ những sinh viên

và gia đình đáng kinh ngạc mà tôi đã gặp trên đường đi. Nơi này đã thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi.
 

Không có đủ từ ngữ nào để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với tất cả các thành viên trong cộng đồng tuyệt vời
của chúng tôi, những người đã giúp hình thành nên người thầy như tôi ngày hôm nay. Tôi có rất nhiều câu

chuyện, kỷ niệm và kinh nghiệm sẽ sống với tôi mãi mãi. (Cộng đồng Emmaus có những đôi giày cực kỳ lớn để
lấp đầy!)

 
Vì vậy, mặc dù có vẻ như chưa đủ, nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là "CẢM ƠN!"

Joe.

Tuần này, các bạn sinh viên bắt đầu chương trình nhảy 4 tuần cùng vũ đoàn 'Bước chân'. Vào cuối chương trình, các học sinh sẽ
tham gia một buổi biểu diễn khiêu vũ sẽ được tổ chức tại buổi tập trung vào thứ Hai ngày 7 tháng 11. Mỗi cấp độ là học một thói
quen khiêu vũ phù hợp với một bài hát. Chúng tôi mong muốn được chứng kiến sự kiên trì và chăm chỉ của họ được đền đáp. Vui

lòng tìm thời khóa biểu cho các lớp học bên dưới.

St Monica’s đang trong giai đoạn đầu của việc hình dung lại ủy ban Cha mẹ & Bạn bè để
khuyến khích sự tham gia của gia đình và thúc đẩy các giá trị và mục tiêu của Trường
chúng tôi.

Tất cả các bậc cha mẹ quan tâm được mời đến một buổi họp mặt bình thường với Nathan trong
thư viện trường học trên Thứ Tư ngày 26 tháng 10, 3,45pm đến 4,15pmthảo luận và đưa ra hướng
đi với mục đích tạo động lực để có thể thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng ngày càng phát triển.

Vui lòng gửi email cho Nathan về ý định của bạn để tham dự buổi họp mặt ban đầu này:
Thật thú vị!
principal@smfootscray.catholic.edu.au


