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Phụ huynh thân mến
Tuần trước, ông Carlton và tôi đã tham dự Hội
nghị Lãnh đạo vùng Tây Nam tiểu bang Victoria
cho năm 2018. Mỗi năm Các hiệu trưởng từ khắp
khu vực của chúng ta đến với nhau tại Trung tâm
Hội nghị Melbourne để nghe từ các học viên
chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới. Hai ngày đã
kích thích và tôi mong muốn chia sẻ sự học hỏi
mới của chúng tôi với đội ngũ lãnh đạo UPPS và
các nhân viên giảng dạy trong tương lai.

Chúng ta đã gây được bao nhiêu tiền ở Buổi
Trà Sáng Lớn Nhất?
Tôi muốn bắt đầu bằng một lời cảm ơn chân
thành đến tất cả các bậc phụ huynh đã tham dự
buổi Trà Sáng Lớn Nhất của chúng tôi và quyên
góp cho Hội Đồng Ung Thư. Nhà trường đã
quyên góp được $299.00 và tôi muốn bày tỏ lòng
biết ơn của tôi đối với cô Pedler, nhân viên Hỗ trợ
Giáo dục và các tình nguyện viên Phụ huynh và
Bạn bè đã cùng nhau làm việc này để thành công
cho cộng đồng UPPS. Thực sự là không có gì tốt
hơn là thực phẩm để mang tất cả chúng ta đến với
nhau.

Ai sẽ rời khỏi nhóm nhân viên UPPS?
Nó là nỗi buồn Danielle Blandthorn sẽ rời khỏi
nhóm Hỗ trợ Giáo dục UPPS, nhưng với sự phấn
kích mà chúng tôi chúc Danielle tất cả là tốt nhất
khi cô giữ vị trí trong một trung tâm chăm sóc trẻ
em. Danielle đã là một thành viên có giá trị trong
đội ngũ của chúng tôi nhưng đã được cung cấp
một cơ hội tuyệt vời để tiếp tục niềm đam mê của
mình để làm việc với trẻ em. Chúng tôi chúc cô
ấy tất cả những điều tốt đẹp nhất cho tương lai.
Ngày cuối cùng của Danielle sẽ là Thứ Sáu, ngày
15 tháng 6.

Bạn có biết rằng bản tin của trường sẽ chấm
dứt làm bản sao giấy từ đầu Học kỳ 3 không?
Như đã đề cập trong các bản tin trước, từ đầu Học
kỳ 3, bản tin của trường sẽ chỉ có thể truy cập bằng
điện tử, thông qua FlexiBuzz, email của phụ huynh
hoặc trang web của trường. Bản in ra giấy sẽ được
hiển thị trên Bảng thông báo cộng đồng bên ngoài
khu vực văn phòng và một phiên bản nhiều lớp sẽ
có sẵn trong phòng Màu đỏ cho bất kỳ phụ huynh
nào muốn đọc phiên bản in.
Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này, phụ huynh có
thể đảm bảo rằng các chi tiết liên lạc của họ, bao
gồm địa chỉ email được cập nhật. Nếu bạn cần bất
kỳ sự trợ giúp nào để truy cập vào ứng dụng
trường FlexiBuzz của chúng tôi, vui lòng gặp giáo
viên lớp học của con bạn hoặc Kathy, trong văn
phòng.
Một TV cũng đã được cài đặt trong phòng màu đỏ
và sẽ bắt đầu hoạt động từ đầu học kỳ 3. Chúng tôi
hy vọng bạn thích những bức ảnh xuất hiện, làm
nổi bật những gì đang diễn ra xung quanh trường.
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ trường học để tiết kiệm môi
trường của chúng tôi bằng cách giảm tiêu thụ giấy.
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