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Phụ huynh thân mến,
Khi tôi ngồi để viết bản tin tuần này, tôi vui mừng bởi sự gần kề ngày lễ Giáng Sinh và nhiều lễ kỷ niệm
sẽ diễn ra tại trường trong vòng 4 tuần lễ sau. Các học sinh lớp 6 đã bắt đầu chuẩn bị tốt nghiệp và tôi
thích dạy học sinh lớp 5 để chuẩn bị họ cho các vị trí lãnh đạo vào năm 2019. Các học sinh chúng ta có ở
UPPS có phẩm chất quý giá để nâng cao cộng đồng trường học của chúng ta và tôi mong chờ các cuộc
phỏng vấn của Đội trưởng trường học và Đội trưởng Nhà sẽ diễn ra ở cuối học kỳ này.
Một lời nhắc nhở rằng ngày mai, thứ Tư, 21 tháng 11, UPPS sẽ có một Ngày Giảng Dạy và KHÔNG có
học sinh nào được yêu cầu ở trường. Theircare đang tổ chức một chương trình cho bất kỳ cha mẹ nào
yêu cầu chăm sóc con vào ngày đó và đăng ký để sử dụng chương trình đã được hoàn thành.
Năm nay cho toàn trường xem phim sẽ được tổ chức vào thứ Tư, 19 tháng 12 và chúng tôi sẽ xem ‘The
Grinch’. Bộ phim này sẽ được phát hành vào cuối tháng 11 vì vậy nếu bạn có thể chống lại sự cám dỗ
đưa con bạn đến xem bộ phim trước chuyến tham quan của chúng tôi, điều đó có thể làm tăng sự phấn
khích cho trẻ em của chúng tôi trong ngày. Cảm ơn bạn đã xem xét sự yêu cầu của chúng tôi.

Sự kiện sắp tới
Buổi hòa nhạc của chúng tôi đang đến gần. Đội Âm nhạc ABC đã làm việc với đội ngũ nhân viên và học
sinh của chúng tôi để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc cuối năm của chúng tôi. Xin lưu ý ngày và giờ như
sau:
Điều gì:
Buổi hòa nhạc cuối năm
Ngày:
Thứ Tư ngày 12 tháng 12
Địa điểm: Tòa nhà 3
Thời gian:
Lớp Prep-2: từ 3:00 giờ—3.45 chiều
Lớp 3-6: từ 4:00 giờ—4:45 chiều
Chi phí:
Miễn phí nhưng vé sẽ được phân bổ trước như một dấu hiệu của sự tham dự của phụ
huynh.
Chúng tôi mong đợi để nhìn thấy bạn ở đó.

Thay đổi nhạc cụ học năm 2019
Vào năm 2019, Đội âm nhạc ABC sẽ tiếp tục cung cấp buổi học quý giá cho học sinh của chúng tôi như là
một phần của chương trình âm nhạc. Để nâng cao chương trình lớp học và các ban nhạc trường học, âm
nhạc ABC hiện sẽ dạy học nhạc cụ cho bất kỳ gia đình nào muốn tham gia. Điều này sẽ thay thế chương
trình nhạc cụ PMI và đảm bảo rằng con bạn sẽ có cùng một giáo viên cho cả lớp học và chương trình làm
giàu âm nhạc.
Nếu bạn hiện đang tham dự học nhạc cụ với PMI, hãy đảm bảo rằng bạn hủy bỏ đặt chỗ trực tuyến của
mình để tránh phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào và đăng ký tham gia chương trình học nhạc cụ với
Đội ABC.
Để đăng ký Chương trình Nhạc cụ ABC, vui lòng sử dụng trang web
https://www.abcmusicgroup.com.au/enrol-now/. 2019 Tuyển sinh sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng
1 và tất cả các đăng ký được thực hiện trực tuyến. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng xem tờ
thông tin đính kèm và liên hệ trực tiếp với công ty.
Trân trọng
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Hiệu trưởng
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web: w ww.universityparkps.vic.edu.au

PH: 9366 1356 Fax: 9367 9354

Email: un iversity.park.ps@edumail.vic.gov.au

Trường Tiểu Học University Park

Các Ngày Quan Trọng

Học kỳ 4

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Tuần 7

19

20

21

22

23

Thứ Hai 19-11

Hội chợ sách

Hội chợ sách

Ngày Giảng
dạy

Hội chợ sách

Hội chợ sách

29

30

Ngân hàng
Trường học

Học sinh nghỉ
học

28

Tuần 8

26

27

Thứ Hai 26-11

Tập họp toàn
trường lúc 9 giờ
sáng tại Toà
nhà 3

Ngân hàng
Trường học

Tuần 9

3

4

Thứ Hai 3-12

Ngân hàng
Trường học

P & F Ngày
kem

5

6

7
P & F Bánh mì
xúc xích

2

