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Thưa phụ huynh mến,
Tuần rồi tôi đã có niềm vui để dành thời gian với học
sinh lớp 3/4 của chúng tôi tại trại Lady Northcote ở
Bacchus Marsh. Hôm nay, cô Dingley và tôi đến đảo
Phillip để dành một vài ngày với các học sinh lớp 5/6
và tôi mong muốn họ chia sẻ kinh nghiệm của họ tại
buổi tập họp trường của chúng tôi vào thứ Hai tới.
Trại trường là cơ hội tuyệt vời để học sinh học các kỹ
năng mới, liên kết với nhóm bạn bè và tìm hiểu thêm
về bản thân. Chương trình cắm trại UPPS của chúng
tôi tiếp tục cung cấp những cơ hội này cho cộng đồng
trường học của chúng tôi như một phần của Kế hoạch
Chiến lược của chúng tôi.

Chia sẻ câu chuyện UPPS và Mạng lưới làm việc của
trường chúng tôi trong cộng đồng rộng lớn hơn.
Tuần này tôi đã không có mặt tại trường, và tôi đã
trình bày tại Hội nghị Huấn luyện Giáo dục Quốc gia lần
thứ 5 được tổ chức tại Melbourne. Tôi trình bày 'Huấn
luyện cho Hệ thống Lãnh đạo - một mạng lưới Hiệu
trưởng để tiến tới xây dựng năng lực. Ngoài chức vụ
hiệu trưởng của UPPS, tôi cũng là Chủ tịch điều hành
Mạng lưới Hiệu trưởng Keilor / St Albans, bao gồm 22
trường học trên toàn khu vực. Vai trò này là vai trò
lãnh đạo của hệ thống liên quan đến việc cải thiện kết
quả học tập cho tất cả học sinh trong khu vực Keilor /
St Albans và tạo điều kiện học tập chuyên nghiệp cho
các hiệu trưởng. Tôi rất vui được giới thiệu về công
việc của chúng tôi nhiều lần và vào thứ Sáu, tôi sẽ trình
bày cuộc hành trình Mạng lưới đến Giám đốc Khu vực
tại Ballarat. Vai trò này mang lại lợi ích cho trường vì
nó cho phép tôi, với tư cách là Hiệu trưởng, biết các
sáng kiến giáo dục DET được thực hiện, tạo ra Mạng
lưới sẽ mang lại lợi ích cho nhân viên và học sinh của
chúng tôi và liên lạc với nhiều nhân viên DET và các
Hiệu trưởng khác.

sự cố ở sân chơi và lớp học, và sự xao lãng để học tập
mà món đồ chơi này đang tạo ra, một quyết định đã
được thực hiện để cấm fidget spinners từ UPPS. Điều
này có nghĩa là nếu học sinh chọn mang nó đến trường,
nó sẽ bị tịch thu và trả lại khi cha mẹ đến hỏi (tốt nhất
là khi kết thúc kỳ học).
Đây là lúc nhắc nhở lại rằng nếu học sinh mang đồ chơi
cá nhân đến trường, họ sẽ tự chịu rủi ro. Nhà trường
không chịu trách nhiệm về sự mất mát hoặc thiệt hại
của các mặt hàng đó.
Lệnh cấm đồ chơi xoay quanh bắt đầu vào thứ Hai,
ngày 29 Tháng Năm.
Chúng tôi cảm ơn sự hợp tác và sự hiểu biết của bạn
trong vấn đề này.

Lưu Ngày
Tại một cuộc họp Hội đồng trường gần đây, chúng tôi
đã thảo luận về phụ huynh làm việc trồng cây vào Chủ
Nhật, ngày 30 tháng 7. Đây sẽ là cơ hội để các gia đình
hỗ trợ trường học trang điểm cho các khu vườn trường
và chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo của công trình
tu bổ. Ngày này được chọn để trùng với Ngày Toàn
quốc trồng cây, được tổ chức vào ngày Thứ sáu, 28
Tháng 7.
Chi tiết thêm sẽ được cung cấp gần ngày, chúng tôi hy
vọng bạn sẽ có thời gian để đi cùng và hỗ trợ công việc.

Andrea Federico
Hiệu trưởng

Tại sao món đồ chơi xoay quanh bị cấm ở UPPS?
Như bạn có thể nhận thức, đồ chơi xoay quanh (fidget
spinner), nó là đồ chơi mới nhất đã tạo sự say mê của
học sinh ở nhiều trường học. Do sự gia tăng số lượng
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Các ngày quan trọng trong tuần lễ sắp tới

Thứ Tư 31/5—Thứ Sáu 2/6

Lớp 5/6 Cắm trại

Tháng 6
Thứ Sáu 2 tây

Lớp Prep (Trách nhiệm Chủ sở hữu Vật nuôi ) trong Toà nhà 3

Thứ Hai 5 tây

Tập họp trường lúc 9:00 giờ trong Tòa nhà 3

Thứ Tư 7 tây

Ngày chụp hình tại UPPS

Thứ Sáu 9 tây

JSC Ngày mặc đồ Pyjama và Ngày quốc gia Buddy Bluearth

Thứ Hai 12tây

Ngày sinh nhật Nữ hoàng ngày lễ công cộng

Thứ Ba 13 tây

Bang hòa nhạc PMI trình diễn lúc 11:10 giờ trưa tại Hall trường

Thứ Năm 22 tây

P & F nhảy Disco
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