St. Monica's Newsletter
2022: Term 4 - Week 4

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.

Important Dates - Term 4
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
Melbourne 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
Italian Day celebration
Tuesday 15th November - Senior Excursion
Immigration Museum
Monday 21st November - Senior Assembly
2.40pm
Tuesday 22nd November - School Advisory
Council Meeting - 7pm
Monday 28th November - Junior Assembly
2.40pm
Wednesday 30th November - First Parents and
Friends meeting (3.30 -4.30pm)
all Welcome
Thursday 1st December - Maribyrnong Christmas
Launch 10.00am (Footscray Wharf)
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 (1pm) & Twilight Picnic/Carols night
from 5pm (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
Monday 19th December - Student free day - Staff
Completing First Aid Training

Prayer for Compassion and Justice

Your paragraph text

Principal's Message

Dear Families,

Another exciting week for all at St Monica's!
Class Composition Suggestions

The staff will very shortly be working on class lists for 2023. When putting the
lists together, teachers take into account the academic and social and
wellbeing needs of every student. They consider combinations of children
that work well together, and those that might not be so productive! A
considerable amount of time and effort go into class lists and they are
systematically constructed. If you have a particular request for consideration
of children combinations based on academic or social needs, please email
these to me by Friday, 11th November with the subject line 'Class Request'.
Any requests will be given consideration however; no guarantees are given.
Please keep requests to children combinations and refrain from requesting
certain staff as teachers are yet to be decided. I also encourage parents to
come and see me if they need to discuss any matter relating to their
child's/children's learning at St Monica's.
Today we celebrate all the amazing things that teachers' do to support
student learning and wellbeing at school. Thank you for your incredible
efforts and dedication to nurturing and caring for all our students and making
a difference each and every day.
In partnership,
Nathan

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

St Monica's has been invited to City of Maribyrnong official Christmas Launch.
The event will be held at Fisherman's Wharf on Thursday 1st December at 10:00am - 11:30am.
The event will include Santa arriving by the Blackbird River Cruise boat to the newly built
Footscray Wharf behind the Footscray Community Arts Centre.
Santa will be greeted by the Mayor, local families and hopefully children and staff from St
Monica’s Primary School too.
Santa will also be handing out treats.
We expect there may be some media present taking pictures on the day and parents are
also welcome to take pictures of their children with Santa.

Student Awards

What's happening in the Seniors
English
In English, we have started our new unit Australia - First Nations,
Federation and Migration. We have learnt about First Nations
people and what life was like for them before British Settlement.
Over the next few weeks we are looking forward to learning about
British settlement and migration to Australia. We are excited for
our excursion to the Immigration Museum to enhance our
learning.
Maths
In Maths, we are learning about shape. We have explored all of the
properties of 2D shapes including sides, lines of symmetry and
angles. In the next few weeks we will be looking at tessellations as
well as 3D objects.
Religion Education
In Religion, we have been exploring the theme of Gods creation.
We read and reflected on the letter Pope Francis wrote about
caring for the earth. The students all shared what creation meant
to them and it was lovely to hear all of the different connections
they had to the theme of creation.

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

Joseph D & Ella L

JJ

Archi S & Adel A

MAH

Jessica C & Aiden L

MAS

Akot D & George S

SG

Mai N & Brigid G

SI
Principal
Award

Specialist
Award

James N & Mary U
Yo

Kado L
Jonah R (Library)

Our Kitchen Garden reimagining is happening
onsite on Friday 4th November

St Monica's requires any
free and available parent
volunteers to assist next
Friday with work in our
garden space

A new revised scheduled will be
created and families will be
informed next week.

We also urgently need any
spare wheelbarrows to use
on the day to help move
the new Lilydale topping.
It would be great if we had
around 6 volunteers

It is our intention that the PnF will provide support
for the St Monica's in areas such as:
social functions
maintenance of grounds, buildings and
equipment
fundraising for particular needs in the school
voluntary support for educational programs and
related initiatives and events
Becoming a member of the P&F can greatly assist in
fostering a network of cultural, social and spiritual
interests of our school community.
It can also provide multiple opportunities for the
development of engagement and connectedness
among the staff, parents, parish and wider
community.

Kelly Club Reminder
Reminder that Kelly Club will not be available on
Monday 31st October and Tuesday 1st November.
See you back on Wednesday as per normal.
Danni
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Important Dates - Term 4
Thứ sáu, ngày 28 tháng 10 - Ngày nhà giáo thế giới 2022
(AUS), tất cả các giáo viên tuyệt vời của chúng ta đều
được tặng mũ
Thứ Hai ngày 31 tháng 10
Ngày đóng cửa trường học - Đánh giá và báo cáo
Thứ Ba, ngày 1 tháng 11 - Hôm nay không đi học
Cúp Melbourne Ngày lễ
Thứ sáu, ngày 4 tháng 11 - Cải tạo Kitchen Garden!
Bunnings West Footscray trong khuôn viên ngày này
Thứ Hai, ngày 7 tháng 11, ngày 2 tháng 11 năm 2023 Buổi
chuyển tiếp chuẩn bị 9.15 sáng - 10.30 sáng (Các gia đình
sẽ được thông báo)
FOOTSTEPS DANCE - Hiệu suất lắp ráp
Thứ 4 ngày 9 - Thứ 5 ngày 10 tháng 11
Trại lớp 2/3 - Trại Sunny Stones
Thứ sáu ngày 11 tháng 11 - Ngày tưởng nhớ
Thứ Hai ngày 14 tháng 11 - Hội Lễ kỷ niệm ngày Ý
Thứ Ba, ngày 15 tháng 11 - Chuyến tham quan khối ấu nhi
Bảo tàng Nhập cư
Thứ Hai, ngày 21 tháng 11 - Hội nghị cấp cao lúc 2 giờ 40
chiều
Thứ Ba ngày 22 tháng 11 - Họp Hội đồng Cố vấn Nhà
trường - 7 giờ tối
Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 - Buổi họp mặt dành cho trẻ em
lúc 2 giờ 40 chiều
Thứ 4 ngày 30 tháng 11 - Họp mặt Cha mẹ và Bạn bè đầu
tiên (3:30 - 4:30 chiều)
các bạn đều được chào đón
Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 - Khởi chiếu Giáng sinh
Maribyrnong lúc 10 giờ sáng (Bến tàu Footscray)
Thứ Ba, ngày 6 tháng 12 - Ngày 3 năm 2023 Buổi chuyển
tiếp chuẩn bị 9.15 sáng - 10.30 sáng
(Các gia đình được thông báo)
Thứ 4, ngày 7 tháng 12 - Thánh lễ / Bữa tối / Lễ trao giải
của Lớp 6 (6 giờ chiều - 7 giờ 30 tối)
Thứ 5, ngày 8 tháng 12 - Ngày kỷ niệm lớp 6 - Công viên
Geelong
Thứ Hai, ngày 12 tháng 12 - 2023 Phiên chuyển tiếp BƯỚC
LÊN Mãu giáo((9h15 sáng - 10h15 sáng)
Thứ 4, ngày 14 tháng 12 - Dự kiến Thánh lễ Cuối năm (1
giờ chiều) & Buổi tối dã ngoại / Carol trong Hoàng hôn từ
5 giờ chiều (Lưu ngày! Thông tin thêm để theo dõi gần hơn
trong ngày)
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 - Ngày cuối cùng cho các lớp
học năm 2022
Học sinh sẽ tan học lúc 1h30 chiều
Thời gian hội cuối cùng để được xác nhận và thông báo
với tất cả các gia đình
Thứ Hai, ngày 19 tháng 12 - Nhân viên Hoàn thành khóa đào tạo sơ
cấp cứu

Prayer for Compassion and Justice

Your paragraph text

Principal's Message

Kính gửi các gia đình,
Một tuần thú vị nữa cho tất cả mọi người tại St Monica's!
Đề xuất thành phần lớp học
Các nhân viên sẽ rất nhanh chóng làm việc với các danh sách lớp học cho năm
2023. Khi đặt các danh sách lại với nhau, các giáo viên sẽ tính đến các nhu cầu
học tập và xã hội và sức khỏe của mỗi học sinh. Họ xem xét sự kết hợp giữa
những đứa trẻ hoạt động tốt với nhau và những đứa trẻ có thể không hiệu quả
như vậy! Một lượng lớn thời gian và công sức dành cho danh sách lớp và chúng
được xây dựng một cách có hệ thống. Nếu bạn có yêu cầu cụ thể về việc xem xét
kết hợp trẻ em dựa trên nhu cầu học tập hoặc xã hội, vui lòng gửi email này cho
tôi trước Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 với dòng chủ đề 'Yêu cầu Lớp học'. Tuy nhiên,
bất kỳ yêu cầu nào sẽ được xem xét; không có đảm bảo nào được đưa ra. Vui lòng
giữ các yêu cầu kết hợp trẻ em và không yêu cầu một số nhân viên nhất định vì
giáo viên vẫn chưa được quyết định. Tôi cũng khuyến khích phụ huynh đến gặp tôi
nếu họ cần thảo luận bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc học tập của con em
mình tại St Monica's.
Hôm nay, chúng ta kỷ niệm tất cả những điều tuyệt vời mà giáo viên đã làm để hỗ
trợ việc học tập và hạnh phúc của học sinh ở trường. Cảm ơn bạn vì những nỗ lực
và
cống hiến đáng kinh ngạc của bạn trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc tất cả học
sinh của chúng tôi và tạo ra sự khác biệt mỗi ngày.
Đang là đối tác,

Nathan

Reminders
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
Ngày đặt bữa trưa là thứ tư
Cổng trường của chúng tôi mở lúc 8h30 sáng hàng ngày cho học sinh đến
Trẻ em ăn trưa lúc 1h40 hàng ngày trước khi ra ngoài chơi

St Monica's đã được mời đến Lễ ra mắt Giáng sinh chính thức của Thành phố Maribyrnong.
Sự kiện sẽ được tổ chức tại Fisherman's Wharf vào thứ Năm ngày 1 tháng 12 lúc 10:00 sáng - 11:30 sáng.
Sự kiện sẽ bao gồm việc ông già Noel đến bằng thuyền Blackbird River Cruise đến nơi mới đóng
Footscray Wharf phía sau Trung tâm Nghệ thuật Cộng đồng Footscray.
Ông già Noel sẽ được chào đón bởi Thị trưởng, các gia đình địa phương và hy vọng trẻ em và nhân viên từ St
Trường tiểu học của Monica cũng vậy.
Ông già Noel cũng sẽ phân phát đồ ăn vặt.
Chúng tôi hy vọng có thể có một số phương tiện truyền thông có mặt chụp ảnh trong ngày và các bậc cha mẹ
cũng hoan nghênh chụp ảnh con cái của họ với ông già Noel.

Student Awards

What's happening in the Seniors
Tiếng Anh
Bằng tiếng Anh, chúng tôi đã bắt đầu đơn vị mới của mình là
Australia - Các quốc gia thứ nhất, Liên bang và Di cư. Chúng tôi đã
tìm hiểu về người dân First Nations và cuộc sống của họ trước khi
Định cư Anh như thế nào. Trong vài tuần tới, chúng tôi mong muốn
tìm hiểu về việc định cư và di cư của người Anh đến Úc. Chúng tôi
rất hào hứng cho chuyến tham quan Bảo tàng Di trú để nâng cao
khả năng học hỏi của chúng tôi.
Toán học
Trong môn Toán, chúng ta đang học về hình dạng. Chúng ta đã
khám phá tất cả các tính chất của hình 2D bao gồm các cạnh, các
đường đối xứng và các góc. Trong vài tuần tới, chúng tôi sẽ xem xét
các tessellations cũng như các vật thể 3D.
Giáo dục Tôn giáo
Trong Tôn giáo, chúng tôi đã được khám phá chủ đề về sự sáng tạo
của các vị thần. Chúng ta đã đọc và suy ngẫm về bức thư mà Đức
Thánh Cha Phanxicô đã viết về việc quan tâm đến trái đất. Tất cả
các sinh viên đều chia sẻ ý nghĩa của sự sáng tạo đối với họ và thật
đáng yêu khi được nghe tất cả các mối liên hệ khác nhau mà họ có
với chủ đề của sự sáng tạo.

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:
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Tái tạo lại Kitchen Garden của chúng tôi sẽ diễ n ra tại chỗ vào thứ Sáu ngày

St Monica's yêu cầ u bấ t kỳ
tình nguyện viên phụ
huynh rảnh và có sẵ n nào
để hỗ trợ vào thứ Sáu tới
với công việc trong không
gian vườn của chúng tôi

Một kế hoạch sửa đổi mới sẽ được
tạo và các gia đình sẽ được thông
báo vào tuầ n tới.

Chúng tôi cũng cầ n gấ p bấ t
kỳ xe cút kít dự phòng nào
để sử dụng trong ngày để
giúp di chuyển Lilydale
mới.
Sẽ thật tuyệt nế u chúng tôi
có khoảng 6 tình nguyện
viên

Ý định của chúng tôi là PnF sẽ cung cấp hỗ trợ cho St
Monica's trong các lĩnh vực như:
những chức năng xã hội
bảo trì mặt bằng, tòa nhà và thiết bị
gây quỹ cho các nhu cầu cụ thể trong trường
hỗ trợ tự nguyện cho các chương trình giáo dục và các
sáng kiến và sự kiện liên quan
Trở thành thành viên của P&F có thể hỗ trợ rất nhiều
trong việc thúc đẩy mạng lưới quan tâm đến văn hóa, xã
hội và tinh thần của cộng đồng trường học của chúng ta.
Nó cũng có thể cung cấp nhiều cơ hội để phát triển sự
tham gia và kết nối giữa các nhân viên, phụ huynh, giáo xứ
và cộng đồng rộng lớn hơn.

Kelly Club Reminder
Nhắc nhở rằng Kelly Club sẽ không hoạt động
Thứ hai ngày 31 tháng 10 và thứ ba ngày 1 tháng 11.
Hẹn gặp lại vào thứ 4 như bình thường.
Danni

