
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 
Friday 11th November - Remembrance Day
Monday 14th November - No Assembly today
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

Advanced notice for 2023: Confirmation
has recently been set for Saturday 9th
September 2023 at 6pm

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 6

Dear Families,

Another exciting week for all at St Monica’s.

On Monday at assembly students, teachers and families enjoyed the
Footsteps performances by each level. We thank Kara from Footsteps for
delivering an engaging and fun experience for our students. It was great
to see the confidence, creativity and coordination displayed by students. 

Today (Friday) we will commemorate Remembrance Day to honour armed
forces members who have died in the line of duty. “Lest we forget”

Our year 2/3 children enjoyed a two day camp this week at Sunnystones
Camp, Bacchus Marsh. A great time was had by all and they were blessed
with great weather. Thank you to our staff who also gave of their time in
order to be with our children: Amy, Anna S, Joe and Ida. 

We have begun the 2023 Prep Transition days with our 19 incoming
preps. These transition days are invaluable in easing the children into the
school, ready for a positive start next year. We have also begun meeting
with transition staff from various secondary schools as we work with them
to assist our Year 6 children in their transition to Year 7.

Next week we celebrate Italian Day as a school community. It will be a day
full of Italian cultural experiences. You are welcome to join us for the
Assembly where we will celebrate Italian Day. 

In partnership,  

Andrea on behalf of Nathan

 A Prayer of Remembrance  
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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
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English 
In English, we are learning about fables and stories. The
students have been listening to these texts and identifying
text features such as the moral, introduction, problem and
solution. While writing the students have been learning how
to create detailed character and setting descriptions and
include them in a narrative.

Maths 
In Maths, we are learning about the four operations. The
students have taken part in a range of games that rely on
quick recall of one digit addition and subtraction facts. They
have learnt about division and applied their knowledge to
share items into groups with and without remainders.

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 reflected on
what it means to be a caretaker of the earth and the simple
steps they could take to protect our environment. 

Yo

Ai-Vy N and Brendan K

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. 

Niamh M and Elizabeth D

Georgina

Ashiyana S

 Felix R (music)

Mia N and Scarlett N 

Kelly Club 

Jayden C 

Ava J



 

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

It is our intention that the PnF will provide support
for the St Monica's in areas such as:

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.

The Cyber Safety Project is providing free
webinars for families.

With only 1 in 3 young people willing to chat with
their parents if something went wrong online, it's
time to bridge the gap. They have designed four
free webinars for parents to join with their
children. 

Each interactive webinar is facilitated by a panel
of cyber security and wellbeing experts to help
families start the chat about online security,
safety and wellbeing. Please view the attached
flyer for details about the webinars. 

Note the next two webinars are on
November 22nd and November 28th.

https://cybersafetyproject.us17.list-manage.com/track/click?u=3736a2867851a6c0b9421bb32&id=1d1241f3d8&e=7b7226a53c


 

ITALIAN DAY

Grade 6 Parish Transition Day
On the 3rd of November, all the Grade 6 students visited St John’s with other Grade 6

students from Christ The King for the Parish Transition Day. We started the day at St John’s by
Kitty reading the Acknowledgement of Country and Sofia reading the prayer. We were then

introduced to all of the Year 6 teachers of St. John’s and Christ The King. 
 

We got placed into 3 groups with all of the students from the schools mixed together. Each
group rotated through a range of different activities throughout the day.The activities were a
building challenge using tubeloxs, and two outdoor activities including outdoor games and a

maze.
 

We listened to two staff members from Caroline Chisholm Catholic College speak to us about
high school.They gave us lots of information about what to expect in high school and

answered some of our questions. We also listed to Rebecca the Psychologist from St John’s
talk to us about anxiety and stress and other emotions we may experience as we transition to

secondary school.  
 

After lunch, all of the schools got split into 2 groups, the inter circle and outer circle. We went
around the circle asking questions about each other. We said our goodbyes to St. John's and

Christ The King and made our way back to school on the train.
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Cổng trường của chúng tôi mở lúc 8h30 sáng 
hàng ngày cho học sinh đến
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ngoài chơi
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           2022: Term 4 - Week 6

Kính gửi các gia đình,
Một tuần thú vị nữa dành cho tất cả mọi người tại St Monica’s.
Vào thứ Hai, học sinh, giáo viên và gia đình đã thưởng thức các buổi biểu 
diễn Bước chân theo từng cấp độ. Chúng tôi cảm ơn Kara từ Bước chân 
đã mang đến một trải nghiệm thú vị và hấp dẫn cho học sinh của chúng 
tôi. Thật vui khi thấy được sự tự tin, sáng tạo và phối hợp của các em học 
sinh.
Hôm nay (thứ sáu), chúng ta sẽ kỷ niệm Ngày tưởng niệm để tôn vinh các 
thành viên lực lượng vũ trang đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. "Đừng 
quên chúng ta"
Tuần này, bọn trẻ lớp 2/3 của chúng tôi được cắm trại hai ngày tại Trại 
Sunnystone, Bacchus Marsh. Tất cả đều có một khoảng thời gian tuyệt vời 
và họ đã được may mắn với thời tiết tuyệt vời. Cảm ơn nhân viên của 
chúng tôi, những người cũng đã dành thời gian để ở bên các con của 
chúng tôi: Amy, Anna S, Joe và Ida.
Chúng tôi đã bắt đầu những ngày Chuyển tiếp Chuẩn bị vào năm 2023 với 
19 tiền đề sắp tới của chúng tôi. Những ngày chuyển tiếp này là vô giá 
trong việc đưa các em đến trường, sẵn sàng cho một khởi đầu tích cực 
trong năm tới. Chúng tôi cũng đã bắt đầu gặp gỡ các nhân viên chuyển 
tiếp từ các trường trung học khác nhau khi chúng tôi làm việc với họ để hỗ 
trợ các em Lớp 6 của chúng ta trong quá trình chuyển tiếp lên Lớp 7.
Tuần tới, chúng tôi kỷ niệm Ngày Ý với tư cách là một cộng đồng trường 
học. Đó sẽ là một ngày đầy trải nghiệm văn hóa Ý. Chúng tôi hoan nghênh 
bạn tham gia Hội nghị nơi chúng tôi sẽ kỷ niệm Ngày Ý.

Đang là đối tác,

Nathan

 A Prayer of Remembrance  
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Tiếng Anh
Trong tiếng Anh, chúng ta đang học về truyện ngụ ngôn và 
truyện. Học sinh đã được nghe các văn bản này và xác định 
các đặc điểm của văn bản như đạo đức, giới thiệu vấn đề và 
giải pháp. Trong khi viết, học sinh đã được học cách tạo ra 
nhân vật chi tiết và thiết lập các đoạn miêu tả và đưa chúng 
vào một bài tường thuật.
Toán học
Trong môn Toán, chúng ta đang học về bốn phép toán. Các 
học sinh đã tham gia một loạt các trò chơi dựa trên sự nhớ 
lại nhanh các dữ kiện cộng và trừ một chữ số. Các em đã 
học về phép chia và áp dụng kiến   thức của mình để chia các 
đồ vật thành các nhóm có và không có phần dư.
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. Các học sinh đã phản ánh về ý nghĩa của 
việc trở thành người chăm sóc trái đất và các bước đơn giản 
mà họ có thể thực hiện để bảo vệ môi trường của chúng ta.

Yo

Ai-Vy N and Brendan K 

Ava J 

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 

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 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.

Niamh M & Elizabeth D

Georgina T

Felix R  (Music)

Mia N and Scarlett N 

Kelly Club 

Jayden C

Ashiyana S



 

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.

Dự án An toàn Mạng đang cung cấp các hội thảo 
trên web miễn phí cho các gia đình.
Chỉ có 1 trong 3 người trẻ sẵn sàng trò chuyện 
với cha mẹ nếu có vấn đề gì xảy ra trên mạng, đã 
đến lúc thu hẹp khoảng cách. Họ đã thiết kế bốn
hội thảo trên web miễn phí cho phụ huynh tham 
gia với con cái của họ.
Mỗi hội thảo trên web tương tác được tạo điều 
kiện bởi một hội đồng gồm các chuyên gia an 
ninh mạng và sức khỏe để giúp các gia đình bắt 
đầu cuộc trò chuyện về an ninh, an toàn và phúc 
lợi trực tuyến. Vui lòng xem tờ rơi đính kèm để 
biết chi tiết về hội thảo trên web.
Lưu ý rằng hai hội thảo trên web tiếp theo diễn 
ra vào ngày 22 tháng 11 và ngày 28 tháng 11.



 

ITALIAN DAY

Grade 6 Parish Transition Day
Vào ngày 3 tháng 11, tất cả học sinh Lớp 6 đã đến thăm St John’s cùng với các học sinh Lớp 6 

khác từ Christ The King cho Ngày Chuyển đổi Giáo xứ. Chúng tôi bắt đầu một ngày tại St John’s 
với Kitty đọc Lời cảm ơn của đất nước và Sofia đọc lời cầu nguyện. Sau đó, chúng tôi được giới 

thiệu với tất cả các giáo viên Lớp 6 của St. John’s và Christ The King.
Chúng tôi được xếp thành 3 nhóm với tất cả học sinh từ các trường trộn lẫn với nhau. Mỗi 

nhóm luân phiên thực hiện một loạt các hoạt động khác nhau trong ngày. Các hoạt động là thử 
thách xây dựng bằng cách sử dụng ống tự do và hai hoạt động ngoài trời bao gồm trò chơi 

ngoài trời và mê cung.
Chúng tôi đã nghe hai nhân viên từ Caroline Chisholm Catholic College nói chuyện với chúng 

tôi về trường trung học. Chúng tôi cũng đã nghe Rebecca, Nhà tâm lý học từ St John’s nói 
chuyện với chúng tôi về sự lo lắng và căng thẳng cũng như những cảm xúc khác mà chúng tôi 

có thể trải qua khi chuyển tiếp lên trung học.
Sau bữa trưa, tất cả các trường chia thành 2 nhóm, vòng tròn liên tiếp và vòng tròn ngoài. 

Chúng tôi đi xung quanh vòng tròn và đặt câu hỏi về nhau. Chúng tôi nói lời tạm biệt với St. 
John's và Christ The King và lên đường trở lại trường trên tàu.


