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MESSAGE FROM THE PRINCIPAL
Dear Parents/Guardians,

IMPORTANT DATES

SCHOOL UNIFORM

Friday 12th, 19th and 26th
November
Readiness Program
Foundation 2022

A reminder to all families that students
must be wearing the correct school
uniform at all times to ensure they belong,
to build pride and connectedness to the
school and their peers. There are a number of students
wearing tops under their uniform that are not part of
the School Council approved uniform. All items must
be in the official school colours. Uniform may be
purchased from the school office, if you require
assistance please contact Ms Christine (Student
Counsellor) or the office. Hats must be worn in term 4
and masks are mandatory indoors for all Years 3-6
students.

OUT OF SCHOOL HOURS CARE
OSHC has started up again, please call Bella on 0413544966 to book
your children in, or for more information

Friday December 17th
Whole School Movie
Friday December 17th
Last Day of 2021
1.30pm Finish

PAYMENTS DUE
Friday 26th November
Last day for movie
payment

CANTEEN ORDERS RESUME THIS WEEK
Canteen is available Wed-Fri each week via the secondary college canteen. Orders must be placed by
8.15am each morning via the QKR app. Download this app to your phone to order and lunch is delivered to
your child’s classroom at 11.00am.

COVID 19 UPDATE
A huge thank you and well done to our students, staff and families for the smooth start back to onsite
learning last week. I was so impressed with how the students settled back into class and school routines.
Well done everyone!

All staff and anyone working/visiting our school who comes into contact with children must be double
vaccinated, this includes all parent volunteers.
What else you need to know:
-Parents will not be allowed to enter the school buildings unless for a specific purpose
and with approval by the Principal.
-Parents may visit the office but you must sign in, be wearing a mask, hand sanitise and
social distance!
-If possible drop your children off at the gate and say goodbye here, unless they are
feeling anxious and need you to walk them to their line up area, you may do so but then
quickly leave the grounds.
-Assembly will resume in the stadium again for the students only. Unfortunately we aren’t allowed to have
visitors onsite as yet.
-Breakfast club will be available again for students in the canteen area
-Parents are asked to move on straight away and to maintain social distancing whilst outside the school. We
ask that you don’t hang around outside the school gates for a chat, maybe go for a walk instead!
-Parents who are not vaccinated will have to continue with virtual Student Support Group meetings and
Parent/Teacher Conferences moving forward.

COMMUNITY HUB UPDATE
Unfortunately Suzi is on extended personal leave, some Hub activities are continuing to run virtually and
Ms Leanne and Ms Christine are coordinating the Food Box program. Please call the office if you have any
questions about the programs and we will endeavour to help in the interim.

PRINCIPAL INTERNSHIP PROGRAM – UNLOCKING POTENTIAL - BASTOW
During the next four weeks we welcome Michelle Hyde to SAHPS. Michelle is currently the Assistant
Principal at Essendon Primary School and is completing an Internship at Heights to prepare her for the role
of Principal in the future. Michelle will be working closely with the leadership team and ‘shadowing’ myself
to better understand the role of Principal. Please welcome Michelle and say hello when you see her around
the school.

TUTOR LEARNING INITIATIVE (TLI) PROGRAM FOR 2022
The Department of Education has announced this valuable program will continue into next year. This
entails teachers working with small groups of students who are above or below the current curriculum
level. Intensive work will be completed to further support these students to catch up on their learning and
to continue to extend those who require it. This year was the first year of the TLI and we are pleased with
the results we achieved.

FOUNDATION READINESS PROGRAM
Our Foundation readiness program started last week for our students currently enrolled for 2022. Ms
Bubeck has sent home letters of the dates and the students will be involved in an extensive transition
program to prepare them for starting school. Each Friday morning in November (12 th, 19th and 26th) from
9.30-10.30am students will be participating in a range of school experiences and classroom programs.
Parents will be listening to presentations from a number of staff across the school. We welcome you all to
SAHPS and look forward to meeting you in person very soon. If you have a child starting Foundation next
year or have family or friends needing to enrol, please ask them to do so now!

PLANNING FOR 2022
We are starting to plan for 2022 and we need accurate student numbers to plan the
grade structure and teaching staff required for next year. If your family will be
leaving our school for whatever reason can you please notify the office immediately
so we can plan accordingly. We hate to say goodbye to any of our families but
understand that COVID has placed pressures on some families who need to move.
Let us know if you are definitely moving schools for 2022, or even if there is a
possibility you may be moving too. This does not apply to our current Year 6’s who
have been allocated a secondary college placement.

REMEMBRANCE DAY
On Wednesday 11th November it is Remembrance Day, we will hold a one
minute silence at 11am to remember those who fought and died in the war.

END OF DAY PICK UP
A reminder to families to abide by all road rules and parking signs when dropping off and picking up your
children. There have been a few near misses lately. All students in the car must be wearing a seatbelt and
children should not enter or exit from a vehicle that is double parked in the middle of the road. Brimbank
Council and the local police will be patrolling the streets over the next few weeks, so please do the right
thing and keep our students safe. Fines will be issued by the Council to those found doing the wrong thing.

END OF YEAR MOVIE DAY
In the current easing of restrictions cinemas will be opening with COVID 19 safe requirements. We have
our annual booking for the last day of school, December 17 th. A separate notice was sent home yesterday.

DIWALI
Happy Diwali to our families who celebrate this special event. We hope you enjoyed the
celebrations.

Regards
Effie Sultana
Principal

SCHOOL NEWS
CHILD SAFE STANDARDS
St. Albans Heights Primary School is committed to the safety and wellbeing of all children and young
people, we have a zero tolerance towards child abuse. This will be the primary focus of our care and
decision-making.

S.A.H.P.S WEBSITE
Please visit www.sahps.vic.edu.au and see what is new! All current school programs are included, you can
view newsletters and download all school notices. There is also up to date contact information.

MONEY FOR
SCHOOL EVENTS
All money that students need to bring into the school to pay for events, excursions, sport etc should
go to the CLASSROOM TEACHER. This is very important as it allows each classroom teacher the
opportunity to see who has paid before money is sent to the office. This also means that traffic
through the office area can be kept to a minimum. Please come to the office if you are paying using
C.S.E.F. or E.F.T.P.O.S.
Thank you for your co-operation.

Wellbeing @ SAHPS
Attitudes to School Survey
We value student voice as a means to improving student engagement, wellbeing, and quality instruction.
Each year students take part in the Department of Education and Training, Student Attitudes to School
Survey. This is to find out what your child thinks of our school. The annual student survey results are used
to assist our school to gain an understanding of students' perceptions and experience of school. It gives us
an idea of what we are doing well and any areas for improvement. Students are asked about their thoughts
and feelings in relation to their school, their learning, peer relationships, bullying and wellbeing. Students
from Grade 4 to Grade 6 completed the survey this year.
The results of the survey reflect the hard work staff have been doing over the past 12 months and the
strategic direction of the school as outlined in our SSP and AIP. We are very proud of our results from the
2021 survey and hope that the whole school community are too.
On the graph below the orange line represents the average of all schools in Victoria, the blue line is us.
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Kind Regards,
Glenn Groves
Positive Climate and Engagement Leader
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Christine Thewma
Student Wellbeing Officer

Eddy Hsu

Managing Director / Auctioneer
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BANG TIN NGÀY 9 THÁNG 11 2021
LỜi NHẮN GỞI TỪ BÀ HIỆU TRƯỞNG
Kính thưa phụ huynh,
ĐỒNG PHỤC
Xin lưu ý phụ huynh
rằng con em luôn luôn phải mặc đồng phục đúng cách để nhắc nhở rằng mình là học sinh gắn bó với trường, hãnh diện với
trường mình với bạn bè. Một số em mặc áo ở trên không đúng với đồng phục. Tất cả áo quần phải theo đúng màu của trường đã
do hội đồng nhà trường ấn định. Phụ huynh có thể mua đồng phục tại văn phòng. Nếu phụ huynh nào cần giúp đỡ thì nên lien
lạc với Ms Christine (cố vấn cho học sinh) tại văn phòng. Tất cả học sinh phải đội nón trong học kỳ 4. Học sinh từ lớp 3 – 6 phải
mang khẩu trang trong lớp.
DỊCH VỤ CHĂM SÓC NGOÀI GIỜ HỌC
Dịch vụ chăm sóc ngoài giờ học vẫn hoạt động bình thường. Phụ huynh nào cần dịch vụ này thì nên liên lạc với Bella 0413 544
966.
CĂN TIN
Căn tin đã trở lại
nhận phiếu đặt hàng (order) trong tuần này. Căn tin làm việc thứ tư - thứ sáu hàng tuần thông qua trường trung học. Phiếu đặt
mua gởi đi lúc 8giờ 15 sáng qua mã số QKR app. Phụ huynh cần tải xuống (download) mã số này trong phone của mình. Thức ăn
sẽ được mang đến lớp cho con của mình lúc 11 giờ.
COVID 19 - CẬP NHẬT
Xin cám ơn phụ
huynh, học sinh và toàn thể giáo bang đã trở lại làm việc một cách êm đềm trong tuần vừa qua. Tôi rất cảm kích khi thấy các em
trở lại thói quen học tập rất nhanh chóng. Đáng khen lắm. Tất cả giáo bang, phụ huynh và khách viếng thăm phải chích ngừa mới
được đến trường. Kể cả phụ huynh làm thiện nguyện.
Ngoài ra phụ huynh cần biết thêm
-Phụ
huynh không được vào trường ngoại trừ có phép của bà Hiệu trưởng
-Phụ huynh có thể
đến văn phòng, ký tên, mang khẩu trang, sát trùng tay, giữ khoảng cách
-Nên thả con xuống tại cổng trường
rồi từ giả, ngoại trừ em nào quá lo lắng sợ sệt thì phụ huynh có thể đưa đến chỗ sắp hàng rồi ra về liền.
-Chào cờ trong hội trường dành cho học sinh mà thôi.
-Ăn sáng
(Breakfast club) sinh hoạt bình thường.
-Phụ huynh không
nên tụ tập chuyện trò tại cổng trường
-Phu huynh nào chưa chích ngừa
thi trong buổi hội thảo (Student Support Group Meeting) chỉ dự trên mạng.
PHÒNG CÔNG ĐỒNG
Cô Suzi đang xin
nghỉ dài hạn. Một số sinh hoạt của cộng đồng thường thực hiện trên mạng. Ms Leanne và Ms Christine đảm trách chương trình
trái cây (Food Box Program). Nếu phụ huynh muốn hỏi về chương trình này thì điện thoại cho trường.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG
Trong bốn
tuần sắp đến trường chúng ta chào đón Michelle Hyde, hiện là Hiệu phó trường Essendon Primary School đến thự tập tại trường
chúng ta để chuẩn bị chức vụ Hiệu trưởng trong tương lai. Michelle sẽ làm việc các giáo viên trưởng nhóm và thay tôi làm việc
để tìm hiểu vai trò của một vi hiệu trưởng. Xin hoan hỷ đón chào Michelle.
TUTOR LEARNING INITIATIVE 2022 (Chương Trình Gia Sư)
Sở Giáo dục đã
tuyên bố chương trình gia sư sẽ tiếp tục trong năm tới. Một giáo viên tăng cường sẽ làm việc theo từng nhóm nhỏ cho những
em vượt bực hay còn thấp đối với trình độ học tập. Các buổi tăng cường sẽ giúp các em tiến bộ theo kịp chương trình hay tiến
xa hơn nếu cần thiết. Năm nay là năm đầu tiên của chương trình này và nhà trường rất hài lòng với kết quả đạt được.
CHUẨN BỊ SẴN SÀNG
MẪU GIÁO Chương trình chuẩn bị sẵn sàng cho những em đã đăng ký mẫu giáo 2022 bắt đầu tuần vừa qua. Ms Bubeck đã gởi
giấy báo về ngày, giờ để các em tham dự và chuẩn bị cho năm học sắp tới. Mỗi buổi sáng thứ sáu (12, 19 và 26) tháng 11 từ 9giờ
30 – 10giờ 30 các em sẽ được hướng dẫn một số sinh hoạt của lớp học. Phụ huynh sẽ nghe một số giáo viên thuyết trình. Nhà
trường hoan nghênh đón tiếp phụ huynh và mong mỏi được gặp mặt trực tiếp. Phụ huynh nào có con đúng tuổi mà chưa nộp
đơn xin thì nên làm đơn xin gấp.
LÊN KẾ HOẠCH NĂM 2022
Nhà
trường bắt đầu lên kế hoạch cho năm 2022 cho nên trường muốn biết rõ số lượng học sinh để dễ dàng phân chia lớp, bố trí giáo
viên. Nếu gia đình nào sắp rời đi nơi khác thì nên báo cho trường biết ngay. Ngoại trừ các em lớp 6 lên trung học
NGÀY TƯỞNG NIỆM _ REMEMBRANCE DAY
Thứ tư 11 tháng 11 là ngày Tưởng Niệm, nhà trường sẽ có một phút mặc-niệm để tưởng nhớ đến những chiến sĩ trận vong.
ĐÓN CON LÚC BÃI HỌC
Xin lưu ý
phụ huynh phải tuân theo các dấu hiệu đậu xe chung quanh trường. Có một số gia đình không tuân. Các em trong xe phải cài dây
an toàn. Khi xe còn đang song song với xe khác các em không được ra khỏi xe hay lên xe. Nhân viên của hội đồng Brimbank hay
cảnh sát địa phương hay thường xuyên tuần tra trong những tuần sắp tới để phạt những ai phạm luật.
XEM PHIM CUỐI NĂM
Nhà trường có
“Book” hàng năm vào ngày 17 tháng 12, Nhưng vì bệnh dịch hạn chế cho nên trường đã gởi giấy thông báo về gia đình hôm
qua, xin phụ huynh theo dõi.
Kính chào phụ huynh,
Effie Sultana
Hiệu trưởng
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