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Sacred Heart Catholic Primary school has a commitment to the care, safety and wellbeing of children, during the school day and 

outside of school hours. 
 

Nhóm quản lý COVID-19 - ngày 30 tháng 10 năm 2020 

Cập nhật Số 7 Học kỳ 4 
 
Thân gửi quý phụ huynh, 
  
Tuần này, chúng tôi tổ chức Tuần lễ Sách bằng cách cho các học sinh tham gia một số hoạt động đọc sách thú                        
vị trong lớp. Trong tuần, học sinh Lớp Prep - Hai xem buổi biểu diễn trực tuyến về câu chuyện “Three” của                      
Stephen Michael King, trong khi học sinh Lớp Bốn - Sáu xem “The Little Wave” của Pip Harry. 
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NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG TRONG HỌC KỲ 4 NĂM 2020 
 

Thứ Hai, ngày 2 tháng 11 Kiểm tra Môn Đọc của từng cá nhân học sinh  
8h30 - 3h30 
Giờ hẹn đã được gửi qua email cho gia đình. 

Thứ Ba, ngày 3 tháng 11 Ngày Lễ Melbourne Cup 

Thứ Tư,  ngày 4 tháng 11 Kiểm tra Môn Đọc của từng cá nhân học sinh  
3h30 - 5h30 chiều 
Giờ hẹn đã được gửi qua email cho gia đình. 

Thứ Hai ngày 14 tháng 12 Ngày cuối cùng của học sinh 

Thứ Ba, ngày 15 tháng 12 Họp phụ huynh cuối năm 

Thứ sáu ngày 18 tháng 12 Ngày cuối cùng của nhân viên 

ĐÁNH GIÁ ĐỌC HIỂU CỦA CÁ NHÂN HỌC SINH 
 
Tất cả phụ huynh đã được gửi email thông báo thời gian đến trường cho con em họ trong một cuộc hẹn 30                       
PHÚT với giáo viên trong lớp để đánh giá khả năng đọc cá nhân. Cảm ơn các em học sinh đã tham dự các buổi                         
đánh giá này vào chiều Thứ Ba và Thứ Tư. 
  
Các bài đánh giá đọc sẽ tiếp tục vào tuần tới, vào thứ Hai ngày 2 tháng 11 và thứ Tư ngày 4 tháng 11. Tất cả                           
học sinh cần đi vào cổng Theodore St và đi bộ đến lớp học của mình. Sau khi hoàn thành bài đánh giá, học                        
sinh sẽ đi bộ trở lại lối vào Theodore St, nơi phụ huynh có thể đưa các em về nhà. Phụ huynh được yêu cầu                         
đợi bên ngoài sân trường, nhớ đeo khẩu trang và tập cách xa nhau 1,5 mét. Hôm nay, trường đã gửi thư nhắc                       
nhở về nhà cho các em có cuộc hẹn vào thứ Hai. 
 
AN TOÀN MẠNG 

Các bậc cha mẹ hãy tiếp tục theo dõi việc con mình sử dụng công nghệ và Internet. Một số 
ứng dụng điện thoại, trò chơi và các trang web không phù hợp với trẻ em. Susan McClean, 
một chuyên gia về an toàn mạng, đã tuyên bố vào ngày 17 tháng 10 rằng, trò chơi “ Among 
Us” là: 
“... không phù hợp với trẻ em tiểu học với tính năng cho phép trò chuyện với bất kỳ 
ai và bất kỳ ngôn ngữ nào .” 
 

ĐỘI NÓN 
Vui lòng đảm bảo các em đội nón đi học để chơi ngoài trời vì thời tiết đang ấm dần lên. Trẻ em không có nón sẽ 
phải ở trong bóng mát 
 
NHẮC NHỞ 
Thứ Hai ngày 2 tháng 11  sẽ không có lớp học cho trẻ em. 
Đánh giá Đọc cá nhân sẽ diễn ra từ 8:30 đến 3:30 chiều. 
Trường sẽ đóng cửa vào  Thứ Ba, ngày 3 tháng 11  để nghỉ Lễ Melbourne Cup. 
 
Chúa phù hộ, 
Mrs Bolkunowicz  



 

Beach Day  
 

I couldn’t believe my eyes. I was at the hot beach. The sun was rising up 

high in the sky. You could tell it was a hot day. As I walked towards the 

water I could feel the sand between my toes. The water raced towards 

me and the sand began to melt like ice cream. The laughing and the 

yelling from the people around me was louder than the party last night. 

The smell from the ice cream and hot dog truck filled my nose and I 

could taste it in my mouth.The water was so bright I could see my 

reflection like a mirror.   

I never wanted to leave the beach.  

By Arwin 5S 

 


