
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 28th November - Senior Liturgy 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 including
Starting School 2023 Presentation: Carlety McGauran

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 8

Dear Families,

This Sunday we commence the season of Advent - the season of new
beginnings. It is the season of longing and light. Week by week, candles
are lit on the Advent wreath signifying our longing for the light of Christ,
as the time of his birth draws near. Over the remaining weeks of 2022
we will be have short liturgies at our weekly assemblies on Monday
afternoon and parents are always welcome to join us.

Mark from Catholic Mission visited some of the students on Thursday to
accept our donations from Socktober. Mark explained to the students
how the St Monica's community has supported families in Ethiopia. The
students were very proud of what we have been able to achieve and are
looking forward to working in solidarity with the community of East
Timor next year.  We would like to say a big thank you to all of our
families for your support and participation with Mission Month. 

In our newsletter today we share our 2023 staff. We also look forward to
our upcoming 3rd  Prep transition session on Tuesday 6th December.
We also remind and strongly  encourage our current prep families to
join us on this day for a very worthwhile  presentation on how families
thrive at school by renowned Psychologist Carley McGauran.

Families have also received information earlier today via skoolbag app
regarding our 2023 school fees. I encourage all families to read this
information carefully as considerable time and discernment has been
taken to provide this information in a detailed and timely manner.

In partnership,  

Nathan

Prayer - First Week of Advent
God of Hope, 

 
You love and care for us. You fill us with hope 

as we prepare for Christmas. Help us to 
prepare our hearts for you and may we 

recognise the talents you have given each of 
us and look for ways to be hope for others. 

 
In your name we pray.

 
Amen 

mailto:office@smfootscray.catholic.edu.au


Specialist
Award

Principal 
Award

 

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

SG

SI

 

English 
In Literacy students have been learning about different forms of
poetry. They have been reading poems in partners and have
used scaffolds to follow the structure of poems to create their
own. Some of the poems they have been writing include;
acrostic poems, colour poems and Haiku poems. 

Maths 
In Mathematics students have been learning about
measurement. They have been exploring informal and formal
units of measurement and have practised these by measuring
different objects in our classroom. They have been learning
about the language of chance, unpacking what each word means
and giving examples of the likelihood of an event occurring. 

Religion Education
In Religion students have been exploring how they can be a
Steward of God’s Creation. They considered what Creation
means to them and responded in a drawing and explanation.
Students unpacked Scripture passages and viewed prayers
about Creation. They reflected on this by writing a prayer to the
Earth with a partner. 

Yo

Middle AS

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. 

 

Oakley R, Janelle V & Senior I

Junior B

Junior J

Middle AH

Miesha P

Senior G

Christmas 2022 - Maribyrnong City Council

Many Christmas trees including St Monica's have
been Installed and will  remain on display in the
Nicholson St Mall in Central Footscray until early
Jan.  Families are invited to head over and take a
look. They do look wonderful all together.

Christmas cheer will be plenty with many
festive activities for the whole family!

Have fun with the Augmented Reality (AR) experiences throughout the City of
Maribyrnong - you can follow the West Footscray AR trail, see Santa fly
through the sky in Footscray, go on a gingerbread treasure hunt in Seddon or
watch our Christmas tree animation in Yarraville. 

Don't forget to get in early with your colouring competition entry and be in
the running to win a visit from Santa, on a fire truck, to your house!
Competition entry dates are November 4 - December 7. 

St Monica's website

https://www.maribyrnong.vic.gov.au/festivalcity/Activations/Christmas-2022


 

Student Progress Reports

End of year reports will be sent to families on Friday
December 9th 2022. Reports provide formal feedback on
your child’s learning for Semester 2. 
At St Monica’s we strive to make our reports personalised
in order to inform families about their child as a learner
and as a class member. The report indicates the standards
achieved in various curriculum areas. 
You should contact your child’s classroom teacher at any
time for any clarification about your child's progress but
teachers have set aside Tuesday December 13th from
3:30pm - 5pm to facilitate any parent requests for a
learning conversation after reading your child's end of year
report.
If you require an appointment, please contact your child's
teacher prior to December 12th to make an appointment
time.
Teachers may also be in contact with you to organise a
learning conversation before the year ends.

Helen Power Kira Young Sami Tighe
 

Liz Clements Gareth Wakefield Tobee Bugeja



 

Dear St Monica’s Parents and Students,

It is with sadness that I will be saying farewell to St Monica’s
at the end of this year.

After 34 years of teaching service at four beautiful schools, I
am now ready to embrace new challenges. It has been an
absolute honour and privilege to have been part of this great
school community for 13 years. I feel so fortunate to have
worked with truly outstanding students and to have worked
alongside dedicated staff and wonderful families.

As a teacher, my rewards have been simple – I rejoice when I
see the spark of understanding that lights enthusiasm and
passion and unlocks the  talents that each and every child
has. The students at 
St Monica’s will forever hold a special place in my heart. 

Over the years, I have been afforded wonderful opportunities
and experiences in my teaching career, with so many
cherished memories to take along on the journey with me.

I am truly blessed.

Wishing each and every family all the very best for the future.

With Love,
Marisa Incantalupo

Dear St Monica’s Parents and Students,

I have always wanted to follow my passion
for teaching Science and Mathematics. An
opportunity has presented itself for me to
do that. I have accepted the role of STEM
Leader in 2023 at Our Lady’s Help of
Christians in East Brunswick. 

I am saddened to say goodbye to the warm
and wonderful community at St. Monica’s
but I hope our farewell is just for now and
not forever. I would like to say a special
thank you to the community for welcoming
me back so warmly this term.

Wishing you a joyous Christmas. I hope to
see you around on Tuesdays until the end
of the year.

 
Joanna Hanson

Staff Messages

Our Italian Day was a HUGE SUCCESS! The wet weather certainly didn’t dampen our spirits. Although we were
unable to undertake all the activities that were planned, the spirit of the day shone through. A splash of red,
white and green was seen around the school-we even had a walking Leaning Tower of Pisa, spaghetti plates,
Italian chefs and Super Mario. Our school hall was decorated by our creative students’ artworks and was also
transformed into a Master Chef class, where everyone experienced a hands-on pasta making session. I hope
families enjoyed the take home pack! As a community we enjoyed a shared colourful pasta lunch (red- napoli,
white- butter, green- pesto sauces) and not forgetting, a refreshing gelato. The aroma of freshly made ‘pizzelle’
wafted throughout the Senior building, while students created more artworks. 

CONGRATULAZIONI to Emily D whose guess won her
the ‘Quante Caramelle?’ lolly jar competition. The

money raised from this, will be donated to the Make a
Wish foundation. AUGURI also to Alex, Henrietta and

Sofia who won the best Italian Day poster
competition. A big GRAZIE to everyone that

supported the day. A special mention to Coles &
KMart Footscray and Woolworths Yarraville for their

generous donations. 
LOOK OUT for a feature article of our Italian Day in

the Italian newspaper 
‘IL GLOBO’ on December 1, 2022.

Ciao for now, Signora Sandra :)
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Quý gia đình thân mến,
Chúa Nhật này chúng ta bắt đầu Mùa Vọng - mùa của những khởi đầu
mới. Đó là mùa của khao khát và ánh sáng. Hàng tuần, những ngọn nến
được thắp sáng trên vòng hoa Mùa Vọng biểu thị niềm khao khát của
chúng ta về ánh sáng của Chúa Kitô, khi thời điểm sinh ra của Người
đang đến gần. Trong những tuần còn lại của năm 2022, chúng tôi sẽ có
các buổi phụng vụ ngắn tại các buổi họp hàng tuần vào chiều thứ Hai và
phụ huynh luôn được chào đón tham gia cùng chúng tôi.
Mark từ Catholic Mission đã đến thăm một số học sinh vào thứ Năm để
nhận các khoản đóng góp của chúng tôi từ Socktober. Mark giải thích
cho học sinh cách cộng đồng St Monica đã hỗ trợ các gia đình ở
Ethiopia. Các sinh viên rất tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được và
mong muốn được làm việc đoàn kết với cộng đồng Đông Timor vào năm
tới. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các gia đình của
chúng tôi vì sự hỗ trợ và tham gia của bạn với Tháng Truyền giáo.
Trong bản tin hôm nay, chúng tôi chia sẻ về đội ngũ nhân viên năm
2023 của mình. Chúng tôi cũng mong đợi phiên chuyển tiếp lớp Vỡ lòng
lần thứ 3 sắp tới vào Thứ Ba ngày 6 tháng 12. Chúng tôi cũng nhắc nhở
và khuyến khích mạnh mẽ các gia đình Prep hiện tại của chúng tôi tham
gia cùng chúng tôi vào ngày này để có một bài thuyết trình rất đáng giá
về cách các gia đình phát triển ở trường của Nhà tâm lý học nổi tiếng
Carley McGauran.
Các gia đình cũng đã nhận được thông tin về học phí năm 2023 của
chúng tôi. Tôi khuyến khích tất cả các gia đình đọc kỹ thông tin này vì
chúng tôi đã dành thời gian đáng kể để cung cấp thông tin này một cách
chi tiết và kịp thời.

Đang là đối tác,

Nathan

Prayer - First Week of Advent
Chúa Hy Vọng,

 

Ngài yêu thương và quan tâm đến chúng con. 
Ngài lấp đầy chúng con với hy vọng chuẩn bị 
cho Giáng sinh. Xin giúp chúng con chuẩn bị 

tâm hồn và xin cho chúng con nhận ra những 
tài năng mà Chúa đã ban cho mỗi người 

chúng con và tìm cách trở thành niềm hy vọng 
cho người khác.

 

Nhân danh Ngài, chúng con cầu nguyện.
 

Amen 
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Tiếng Anh
Trong môn Văn, học sinh đã được học về các thể thơ khác 
nhau. Các em đã đọc những bài thơ của các đối tác và đã 
sử dụng các giàn giáo để tuân theo cấu trúc của các bài 
thơ để tạo ra bài thơ của riêng mình. Một số bài thơ đã 
viết bao gồm; thơ chữ khổ, thơ màu và thơ Haiku.

Toán học
Trong môn Toán học sinh đã được học về phép đo. Các em 
đã khám phá các đơn vị đo lường chính thức và không 
chính thức và đã thực hành những đơn vị này bằng cách 
đo các đồ vật khác nhau trong lớp học. Các em đã học về 
ngôn ngữ của sự ngẫu nhiên, giải nén ý nghĩa của từng từ 
và đưa ra các ví dụ về khả năng xảy ra của một sự kiện.

Giáo dục tôn giáo
Trong môn Tôn giáo, học sinh đã khám phá cách trở thành 
Người quản lý công trình sáng tạo của Chúa. Các em cân 
nhắc ý nghĩa của Sáng tạo và trả lời bằng một hình vẽ và 
lời giải thích. Học sinh đọc các đoạn Kinh thánh và xem 
những lời cầu nguyện về Sự sáng tạo. Các em suy nghĩ về 
điều này bằng cách viết một lời cầu nguyện với Trái đất 
cùng với một đối tác.

Yo

Middle AS

Trường St Monica's đã được mời tham dự Lễ Khai mạc 
Lễ Giáng sinh chính thức của Thành phố Maribyrnong.
Sự kiện này sẽ được tổ chức tại Fisherman's Wharf vào 

thứ Năm ngày 1 tháng 12 lúc 10:00 sáng - 11:30 sáng.
 
 

Oakley R, Janelle V & Senior I

Junior B

Junior J

Middle AH

Miesha P

Senior G

Christmas 2022 - Maribyrnong City Council

Nhiều cây Giáng sinh bao gồm cả cây St Monica đã 
được lắp đặt và sẽ vẫn được trưng bày tại 
Nicholson St Mall ở Central Footscray cho đến đầu 
tháng Giêng. Mời các gia đình đến xem qua. Thật 
đẹp mắt!

Niềm vui Giáng sinh sẽ tràn ngập với 
nhiều hoạt động lễ hội cho cả gia đình!

 
Vui vẻ với trải nghiệm Thực tế tăng cường (AR) trên khắp Thành phố 
Maribyrnong - bạn có thể đi theo con đường mòn Tây Footscray AR, nhìn thấy 
ông già Noel bay trên bầu trời ở Footscray, tham gia cuộc truy tìm kho báu 
bánh gừng ở Seddon hoặc xem hoạt hình cây thông Noel của chúng tôi ở 
Yarraville .

Đừng quên tham gia sớm với bài tham gia cuộc thi tô màu của bạn và chạy đua 
để giành được chuyến viếng thăm từ ông già Noel, trên một chiếc xe cứu hỏa, 
đến nhà bạn! Ngày tham gia cuộc thi là ngày 4 tháng 11 - ngày 7 tháng 12.

St Monica's website

https://www.maribyrnong.vic.gov.au/festivalcity/Activations/Christmas-2022


 

Báo cáo tiến bộ của học sinh
Báo cáo cuối năm sẽ được gửi đến các gia đình vào 

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022. Báo cáo cung cấp 
phản hồi chính thức về việc học tập của trẻ trong 

Học kỳ 2.
Tại St Monica's, chúng tôi cố gắng làm cho các báo 

cáo của mình được cá nhân hóa để thông báo cho các 
gia đình về con trẻ với tư cách là một học sinh và 
một thành viên trong lớp. Báo cáo chỉ ra các tiêu 
chuẩn đạt được trong các lĩnh vực chương trình 

giảng dạy khác nhau.
Xin liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp của con mình 

bất cứ lúc nào để làm rõ về sự tiến bộ của con em 
nhưng giáo viên đã dành riêng Thứ Ba ngày 13 tháng 
12 từ 3:30 chiều - 5 giờ chiều để tạo điều kiện thuận 

lợi cho bất kỳ phụ huynh nào yêu cầu trao đổi về học 
tập sau khi đọc báo cáo cuối năm của con em.

Nếu cần một cuộc hẹn, vui lòng liên hệ với giáo viên 
lớp trước ngày 12 tháng 12 để sắp xếp thời gian cuộc 
hẹn.  Giáo viên cũng có thể liên hệ với quý vị để tổ
chức một cuộc trò chuyện học tập trước khi năm học 
kết thúc.

Helen Power Kira Young Sami Tighe
 

Liz Clements Gareth Wakefield Tobee Bugeja



 

Kính gửi phụ huynh và học sinh của St Monica,
Thật buồn khi tôi phải nói lời tạm biệt với trường St Monica 
vào cuối năm nay.
Sau 34 năm giảng dạy tại bốn ngôi trường xinh đẹp, giờ đây 
tôi đã sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Thật vinh dự 
và đặc ân khi được là một phần của cộng đồng trường học 
tuyệt vời này trong 13 năm. Tôi cảm thấy thật may mắn khi 
được làm việc với những học sinh thực sự xuất sắc và được 
làm việc cùng với những nhân viên tận tụy và những gia đình 
tuyệt vời.
Là một giáo viên, phần thưởng của tôi rất đơn giản – tôi vui 
mừng khi nhìn thấy tia sáng của sự hiểu biết khơi dậy lòng 
nhiệt tình và niềm đam mê cũng như mở ra những tài năng 
mà mỗi đứa trẻ đều có. Các học sinh tại St Monica's sẽ mãi 
mãi giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi.
Trong những năm qua, tôi đã có được những cơ hội và trải 
nghiệm tuyệt vời trong sự nghiệp giảng dạy của mình, với rất 
nhiều kỷ niệm đáng trân trọng sẽ đồng hành cùng tôi trong 
suốt hành trình.
Tôi thực sự may mắn.
Chúc mỗi và mọi gia đình mọi điều tốt đẹp nhất cho tương 
lai.
Với tình yêu,
Marisa Incantalupo

Kính gửi phụ huynh và học sinh của St 
Monica,

Tôi luôn muốn theo đuổi niềm đam mê 
giảng dạy Khoa học và Toán học của mình. 
Một cơ hội đã đến với tôi để làm điều đó. Tôi 
đã nhận vai trò Lãnh đạo STEM vào năm 
2023 tại Our Lady’s Help of Christian ở East 
Brunswick.

Tôi rất buồn khi phải nói lời tạm biệt với 
cộng đồng ấm áp và tuyệt vời tại St. 
Monica’s nhưng tôi hy vọng lời tạm biệt của 
chúng ta chỉ là bây giờ chứ không phải mãi 
mãi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến 
cộng đồng vì đã chào đón tôi trở lại rất nồng 
nhiệt trong học kỳ này.

Chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ. Tôi 
hy vọng sẽ gặp mọi người vào các ngày thứ 
Ba cho đến cuối năm.

Joanna Hanson

Staff Messages

Ngày Ý của chúng tôi là một THÀNH CÔNG LỚN! Thời tiết ẩm ướt chắc chắn không làm nản chí tinh thần của chúng tôi. Mặc 
dù chúng tôi không thể thực hiện tất cả các hoạt động đã được lên kế hoạch, nhưng tinh thần của ngày hôm đó vẫn tỏa sáng. 
Một vệt màu đỏ, trắng và xanh lá cây được nhìn thấy xung quanh trường - chúng tôi thậm chí còn có Tháp nghiêng Pisa biết 
đi, đĩa mì Ý, đầu bếp người Ý và Super Mario. Hội trường trường học của chúng tôi được trang trí bởi các tác phẩm nghệ thuật 
sáng tạo của học sinh và cũng được chuyển đổi thành một lớp học Master Chef, nơi mọi người được trải nghiệm một buổi học 
làm mì ống thực hành. Tôi hy vọng các gia đình thích gói mang về nhà! Với tư cách là một cộng đồng, chúng tôi đã cùng nhau 
thưởng thức bữa trưa mì ống đầy màu sắc (sốt napoli đỏ, bơ trắng, xanh lá cây) và không quên thưởng thức một ly gelato tươi 
mát. Mùi thơm của món 'pizzelle' mới làm thoang thoảng khắp tòa nhà Senior, trong khi học sinh tạo ra nhiều tác phẩm nghệ 
thuật hơn.

CHÚC MỪNG Emily Đ đã đoán trúng cuộc thi bình lolly 
‘Quante Caramelle?’. Số tiền thu được từ việc này sẽ được 
quyên góp cho quỹ Make a Wish AUGURI - Cũng xin cảm ơn 
Alex, Henrietta và Sofia đã giành chiến thắng trong cuộc thi 
áp phích Ngày Ý đẹp nhất. Một GRAZIE lớn cho tất cả những 
người đã ủng hộ ngày hôm đó. Xin đặc biệt cảm ơn Coles & 
KMart Footscray và Woolworths Yarraville vì những đóng 

góp hào phóng của họ.
XEM một bài báo nổi bật về Ngày Ý của chúng tôi trên báo Ý

‘IL GLOBO’ vào ngày 1 tháng 12 năm 2022.
Ciao cho bây giờ, Signora Sandra :)


