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Thưa phụ huynh mến,
Thật là một cách tuyệt vời để hoàn thành học kỳ của
chúng tôi với P & F School Disco được tổ chức tuần
trước. Thật là tích cực khi thấy các nhân viên và trẻ
em thưởng thức và nhìn thấy phụ huynh của chúng tôi
tham gia và nân cao tinh thần cộng đồng. Tôi muốn
cảm ơn P & F vì sự tổ chức và sự cam kết của họ đối
với sự kiện này đã quyên góp được $868. cho quỹ nhà
trường.

Lễ kỷ niệm của chúng tôi sẽ tiếp tục vào thứ Sáu này
khi chúng tôi cùng tham gia để công nhận những nỗ
lực của học sinh của chúng tôi, tại buổi tập họp toàn
trường cuối cùng của chúng tôi cho học kỳ. Chúng tôi
sẽ kỷ niệm sự xuất sắc trong học tập của học sinh từ
Foundation đến Lớp 6 và công nhận trách nhiệm được
yêu cầu và tầm quan trọng của việc đi học hàng ngày
của mỗi học kỳ. Đây cũng là dịp để các bậc cha mẹ kỷ
niệm ngày kết thúc bằng cách cùng nhau dùng trà buổi
chiều với giáo viên với chủ đề là Địa Trung Hải.

Buổi tập họp sẽ bắt đầu vào lúc 1:00 giờ, tại Toà nhà 3,
và chúng tôi mời tất cả cha mẹ / người giám hộ tham
dự và tham gia vào các buổi lễ.

Tại UPPS, chúng tôi rất may mắn có được những nhân
viên gắn bó và tận tâm làm việc chăm chỉ để giáo dục
học sinh của chúng tôi. Thay mặt bạn, tôi muốn cảm
ơn họ vì sự chuyên nghiệp liên tục của họ, nhiều giờ
đồng hồ đằng sau hậu trường và về chương trình giảng
dạy mà họ làm kế hoạch hàng ngày để phục vụ cho
mỗi học sinh. Giáo viên đã hoàn thành một học kỳ bận
rộn, hoàn thành đánh giá, tổ chức các chuyến tham
quan hấp dẫn, các hoạt động học tập và hoàn thành
việc viết báo cáo học sinh.

chúng tôi và sự tham gia và hợp tác của cổ. Các nhân
viên sau đây sẽ nghỉ phép vào đầu Học kỳ 3: Bà
Blandthorn, Bà Bekhet, Bà Boucher và Andrea
Ouchirenko. Tôi cũng sẽ nghỉ phép một tuần và bà
Dingley sẽ làm Hiệu trưởng, trong thời gian vắng mặt
của tôi.

Các báo cáo của học sinh sẽ được gửi về nhà vào Thứ
Năm, 29 Tháng Sáu, và các Cuộc Phỏng Vấn Giáo Viên
Phụ Huynh sẽ được tổ chức vào Tuần 3 của Học kỳ: Thứ
Tư, 2 tây Tháng Tám, và Thứ Năm, 3 tây Tháng Tám.
Thông báo sẽ đưa về nhà cho các gia đình trong tuần
đầu tiên của học kỳ tới. Chúng tôi mong muốn tất cả
các phụ huynh tham dự các cuộc phỏng vấn này để
đảm bảo tất cả học sinh đạt được tiềm năng đầy đủ của
họ.

Chúc học sinh và gia đình Có kỳ nghỉ tuyệt vời, giữ an
toàn và chúng tôi sẽ gặp lại bạn ở trường vào Thứ Hai
17 tây Tháng Bảy. Xin lưu ý rằng thời gian tan học

cho trường vào Thứ Sáu này là 2.30 giờ chiều.

Andrea Federico
Hiệu trưởng

Cô giáo Lagerway sẽ kết thúc thời gian của mình tại
UPPS tuần này và ông Mirovic sẽ trở lại vào đầu học kỳ
kế tiếp. Tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn cô
Lagerway vì sự cam kết của cô đối với trường học của
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Các ngày quan trọng trong tuần lễ sắp tới

Tháng 6
Thứ Năm 29 tây

P & F Bánh mì xúc xích (Canteen trường đóng cửa)

Thứ Sáu 30 tây

Tập họp toàn trường lúc 1:00 giờ tại Tòa nhà 3
Học sinh ra về lúc 2:30 giờ

Tháng 7
Thứ Hai 17 tây

Ngày bắt đầu Học kỳ 3

Thứ Hai 24 tây

Tập họp toàn trường lúc 9:00 giờ tại Tòa nhà 3

Thứ Sáu 28 tây

Ngày UPPS Soạn thảo chương trình —Học sinh nghỉ học

Chủ nhật 30 tây

Ngày phụ hunh đến làm vườn cho trường học UPPS

Thứ Hai 31 tây

Hội đồng Trường học họp lúc 6:30 giờ chiều

Lễ kỷ niệm
Các gia đình thân mến,
Sau khi kết thúc Khóa học vào ngày Thứ Sáu, 30 tây Tháng Sáu, chúng tôi mời tất cả Phụ
huynh / Giám hộ đến dùng buổi trà trưa và chủ đề là 'Địa Trung Hải'. Hãy tham gia cùng chúng
tôi và chia sẻ thực phẩm mang lại cho UPPS bởi những người trong cộng đồng của chúng tôi là
những người gốc Âu. Cảm ơn bạn trước, cho sự đóng góp của bạn trong sự kiện. Hy vọng
được gặp bạn trong Nhà bếp SA lúc 1:50 giờ chiều!
Ban Quản trị UPPS

Diễn xuất tại trường học Tiếng Nhật Bản cho các lớp học nhỏ
Là gì : Một buổi trình diễn tiếng Nhật và tiếng Anh của nền văn học dân gian; Momotaro, Peach Boy 'bao gồm mặt
nạ, rối, giấy xếp thành thú vật, nhân vật anh hùng và Hiệu ứng đặc biệt đang đến với UPPS.

Khi nào: Thứ ba, ngày 25 tháng 7 năm 2017
Người nào: Tổ chức cho học sinh lớp Prep— lớp 2 tham dự
Giá cả: Mỗi học sinh $5
2

