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Cập nhật UPPS
Học sinh Lớp 6 của chúng tôi tốt nghiệp ngày hôm qua.
Thật là một buổi lễ đáng yêu. Cảm ơn đến Đội tổ chức
buổi lễ Tốt nghiệp của UPPS chịu trách nhiệm lập kế
hoạch và chuẩn bị cho dịp may mắn này. Một lời cảm
ơn đặc biệt đến Monique Federico khi biên đạo các vũ
điệu của học sinh và dành thời gian để dạy cho học
sinh lớp 6 trong vài tuần vừa qua.
Các phụ huynh sẽ có một cơ hội xem kết quả tại buổi
tập họp toàn trường trong ngày cuối của Học kỳ này
của chúng ta, vào Thứ sáu, ngày 22 tháng 12.
Ngày tập họp toàn trường cuối cùng của chúng tôi sẽ
được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng ở Tòa nhà 3, sau buổi
cuối cùng làm quen với lớp mới cho năm tới của chúng
tôi. Trong suốt giờ học này, học sinh sẽ gặp các giáo
viên năm 2018 và biết những học sinh sẽ là bạn cùng
lớp trong năm tới. Các báo cáo Học vấn của Học sinh
cũng sẽ bao gồm thông tin liên quan về Giáo viên và
Lớp học năm 2018 và sẽ được nhận qua đường bưu
điện, vào thứ Sáu.

hưởng mùa lễ và quay trở lại UPPS một cách an toàn vào
thứ Tư, 31 tháng 1 (Học sinh Lớp Prep bắt đầu học kỳ 1
vào thứ Hai, ngày 5 tháng 2).

Nhân viên và học sinh rất mong đợi ngày thứ Năm này.
Ngày này sẽ được cùng với Buddies của chúng tôi,
tham gia các hoạt động của Bluearth trước bữa ăn
trưa, và sau đó chúng tôi sẽ được đưa đến Highpoint
Hoyts Cinema Complex để xem Paddington 2.
Học sinh được khuyến khích mang theo một bữa ăn
nhẹ trong túi nhựa và một chai nước vào buổi chiều
trong rạp chiếu phim. Một lời nhắc nhở rằng ngày
hôm nay không có canteen, do vì có một bữa ăn trưa
bánh mì xúc xích do P & F tổ chức, trong giờ ăn trưa.

Louise Dingley
Thay quyền Hiệu trưởng

Sự kiện sắp tới
Buổi Trà sáng của chúng tôi là vào thứ Sáu, 22 Tháng
Mười Hai, sau buổi tập họp toàn trường, từ khoảng 11
giờ sáng. Vui lòng tham gia cùng chúng tôi để kỷ niệm
dân số người Polynesia. Hãy mang theo một miếng thức
ăn để chia sẻ và ở lại tìm hiểu một số giác quan văn hóa
của người Polynesia. Vì ngày này sẽ là ngày cuối cùng
của Học Kỳ 4, lễ kỷ niệm Polynesian sẽ theo sau Buổi tập
họp toàn trường cuối cùng của chúng tôi trong năm, do
đó tất cả Cha mẹ / Người giám hộ được chào đón tham
dự buổi tập họp của chúng tôi vào lúc 10 giờ sáng và Trà
Sáng của chúng tôi từ 11 giờ sáng.
Chúng tôi mong đợi để nhìn thấy bạn ở đó.

Tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn Nhóm Quản trị
tuyệt vời của chúng tôi, Giáo viên lớp học và Nhóm Hỗ
trợ Giáo dục cho một năm 2017 hiệu quả. Quay trở lại
với chúng tôi, với tư cách là Hiệu trưởng, là bà Andrea
Federico. Và gia nhập UPPS, vào năm 2018, là những
nhân viên sau đây:
Bà Bernadette Brennan—Giáo viên lớp học
Bà Jeannette Muscat— Giáo viên lớp học
Ông Mitchell Gabriel— Giáo viên Giáo dục thể chức / Y
tế và
Bà Suzi Gospic—Hỗ trợ Giáo dục.
Một năm thú vị sẽ tiếp cận nhanh, vì vậy hãy tận
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Các ngày quan trọng trong tuần lễ sắp tới
NGÀY NGÂN HÀNG TRƯỜNG là mỗi ngày thứ Ba trong tuần

Tháng 12
Thứ Năm 21 tây

UPPS BluBuddies & Ngày xem Phim

Thứ Sáu 22 tây

Tập họp toàn trường cuối cùng lúc 10 giờ tại Tòa nhà 3
Buổi Trà sáng người Polynesia lúc 11 giờ tại Tòa nhà 3
Học sinh tan học lúc 1 giờ trưa

Năm 2018
Thứ Tư 31/ 1

Bắt đầu Học kỳ 1 (Lớp 1 đến Lớp 6)

Thứ Hai 5 / 2

Bắt đầu Học kỳ 1 (Lớp Prep)
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