
 

KCPS има нулта толеранција за каква било форма на злоупотреба на деца 
 

  27 ноември 2020 година 
 

Транзиција кон прва година на училиште 
Колку прекрасна недела да ги пречекаме нашите први деца кои се подготвуваат за 
2021 година за нашите почетни сесии во транзиција. Беше прекрасно што можевме 
да ги запознаеме нашите нови ученици и да имаат можност да запознаат некои нови 
луѓе и да добијат чувство за нашето училишно опкружување. Голема благодарност 
до нашите нови подготвувачки семејства за постојаното трпеливост и поддршка со 
менување на упатствата. Со нетрпение очекуваме да ви посакаме добредојде на 
сите на нашата училишна заедница. 
 
Продолжување на нашите аранжмани за напуштање и подигнување за остатокот 
од годината 
Последните неколку недели бележиме значително олеснување на ограничувањата, 
благодарение на тоа како сите се справивме со неодамнешните предизвици 
презентирани од КОВИД-19 оваа година. Од понеделник, на родителите и 
посетителите ќе им биде дозволено да одат на училиште за закажани состаноци - 
ова е возбудлив чекор напред на нашето патување кон КОВИД Нормално. Важно е 
да се напомене дека сите посетители мора да закажат состанок однапред и мора да 
се пријават во канцеларијата за да можеме да ве контактираме доколку е потребно. 
 

Како јавно училиште, сè уште треба да ги почитуваме ограничувањата за собирање 20 лица во 
затворени простории и 50 на отворено, што значи дека различните времиња на почеток и крај 
ќе останат за остатокот од годината и родителите сè уште нема да можат да влезат во 
училиштето пред или по училишниот ден. 
 
Отпуштањето од работа во последниот ден во петок, 18 декември е во различно време, во зависност 
од првата буква од вашето презиме: 

Презимето започнува со A-G – 13:10 
Презимето започнува со H-O- 13:20 
Презимето започнува со P-Z- 13:30 
 
Конечна прослава на учење во 2020 година 
Знам дека многумина од нас ќе бидат среќни да се збогуваат од 2020 година. Имаше многу работи што 
ги пропуштивме оваа година, а една особено е поврзаноста со нашите родители и заедницата. Како 
што споменав претходно, сè уште има ограничувања на бројот на дозволени лица во затворени 
простории и на отворено. Ова значи дека треба да бидеме креативни во начинот на кој го славиме 
крајот на учебната година со нашата училишна заедница. 
Како тим, имавме многу различни идеи за тоа како можеме да ја прославиме годината што беше и 
начини да им дадеме на нашите ученици и наставници можност да ви се заблагодарат, како и да 
споделиме некои размислувања од нивното патување за учење во 2020 година. На седмицата што 
започнува од понеделник, на 14 декември, секој час ќе ја одржи последната „Прослава на учење“ 
преку Интернет - ова ќе се одржи преку WebEx и родителите ќе можат да се приклучат на сесиите во 
живо. 
Иако знаеме дека тоа не е вообичаен начин да се заврши годината, се надеваме дека сепак ќе ви даде 
шанса да ги видите вашите деца на час и ќе им даде на учениците и наставниците шанса да го 
споделат своето учење со вас. 
 
Подолу се закажани времиња за секое ниво од годината. Дополнителни информации за Интернет 
протоколите и деталите на WebEx ќе бидат објавени во претстојното издание на компасот. 
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KCPS има нулта толеранција за каква било форма на злоупотреба на деца 
 

 

студент од прва година- Четврток, 17 декември во 10:00 

1 година- Среда, 16 декември во 13:00 часот и 14:30 часот 

2 година- Понеделник, 14 декември во 14:30 часот 

3 година- Вторник, 15 декември во 11:45 часот или 14:30 часот 

4 година- Понеделник, 14 декември во 12 часот– H42, H43, H44, H45, H6, H48, H49   и 12:30 часот– H47 

5 година- Вторник, 15 декември во 10:00 часот– H34,35,36,37,39,40   и 10:30 часот– H41, H56 

6 година- Понеделник, 14 декември во 11:30 часот 

 
Сообраќај 
Сообраќајот за време на сообраќајниот метеж продолжува да биде предизвик за нашата заедница. 
Како и секогаш, ве охрабрувам вас и вашето семејство да одиме на училиште каде што е можно и со 
потоплите месеци пред вас, ве молиме размислете за паркирање подалеку за да го намалите 
сообраќајот во близина. 
Нашата зона „Стоп и испуштај“ продолжува да се користи како нормална за поддршка на протокот на 
сообраќај - запомнете дека не можете да застанете и да чекате за вашето дете / децата во зоната „Стоп 
и пад“ подолго од 2 минути. Ако секој направи вистинска работа, тоа ќе го поддржи протокот на 
сообраќај за секого. Доколку некој од вработените ве замолат да се преселите, ве молам сторете го 
тоа - благодарам! 
 
Божиќен концерт 2020 година 
Како и за сè друго оваа година, нашиот годишен Божиќен концерт ќе изгледа малку поразлично - 
останете во тек за повеќе информации од Музичкиот тим. 
 
Кантина 
Почнувајќи од следната недела, мензата ќе биде отворена цела недела - нарачките за ручек ќе бидат 
достапни секој ден, а студентите ќе можат да ја посетуваат мензата за време на ручекот и паузите. 
 
Знам дека оваа година беше предизвик за сите нас на различни начини и бидејќи нашиот свет полека 
се отвора повторно и ограничувањата почнуваат да се олеснуваат, не можеме да претпоставиме дека 
нашето ментално здравје и менталното здравје на нашето семејство и пријатели го следат истиот пат . 
Подолу вклучив неколку услуги за поддршка на менталното здравје што се достапни и можат да ве 
поддржат вас и вашето семејство доколку некогаш ви требаат. 
 
https://www.sbs.com.au/language/macedonian/what-mental-health-services-in-your-language-are-
available-in-australia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sbs.com.au/language/macedonian/what-mental-health-services-in-your-language-are-available-in-australia
https://www.sbs.com.au/language/macedonian/what-mental-health-services-in-your-language-are-available-in-australia


 
 

 

ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ 

 

8 декември – Матура на 6 одделение 

9 декември – Божиќен концерт 

18 декември – Последен ден од мандатот 4 (различно време на разрешување) 

Презимето започнува со A-G – 13:10 

Презимето започнува со H-O- 13:20 

Презимето започнува со P-Z- 13:30 

 

Конечна прослава на учење во 2020 година: 
студент од прва година- Четврток, 17 декември во 10:00 
1 година- Среда, 16 декември во 13:00 часот и 14:30 часот 
2 година- Понеделник, 14 декември во 14:30 часот 
3 година- Вторник, 15 декември во 11:45 часот или 14:30 часот 
4 година- Понеделник, 14 декември во 12 часот– H42, H43, H44, H45, H6, H48, H49   и 12:30 часот– H47 
5 година- Вторник, 15 декември во 10:00 часот– H34,35,36,37,39,40   и 10:30 часот– H41, H56 
6 година- Понеделник, 14 декември во 11:30 часот 
 

 
 

Годишниот концерт за славење ќе се одржи и оваа година, меѓутоа, 
поради сегашните околности, тој ќе се одржи малку поинаку. Секоја 
група на ниво ќе изведува инструментално парче пред ученичката 
публика во училиштето. Бидејќи родителите нема да можат да 
присуствуваат на концертот, овие настапи ќе бидат снимени на видео 
што ќе се сподели во заедницата KCPS во последната недела од 
училиште. 
 
Концертот ќе се одржи во среда, 9-ти декември за време на 
училишните часови. Учениците треба да носат целосна училишна 
униформа, но исто така можат да додадат и парче Божиќ ако изберат 
(на пр. Капа на Дедо Мраз, светкаво украсување). 
 

Со нетрпение очекуваме да ги прославиме сите нивни напорни работи и да научат во рамките 
на часот по музика. 
 
Kубезно почит 
Curtis, Krystal и Eddy 
 
 
 
 
 



 
 
 

Недела на книгата 2020 година! 

Оваа недела беше недела на книгата во КЦПС. За денот на облекување, студентите и вработените беа охрабрени да се облекуваат како лик 
од нивната објавена книга или како лик од нивната омилена книга. Овогодинешниот натпревар вклучуваше натпревар за пишување 
приказна. На студентите и вработените им беше дадена задача да создадат свои наративи и да го земат своето пишување преку процесот 
на пишување, од планирање до објавување. Победничките автори на KCPS ќе добијат награда за објавената сторија. Добитниците ќе бидат 
објавени следната недела. Беше одлично да се видат сите насмеани лица и неверојатни носии како шетаат низ портите утрово. Еве 
неколку фотографии од денес.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 



WEEK  2 11 - 15 JAN

WEEK  1 4 - 8 JAN

WEEK  1 4 - 8 JANCHRISTMAS WEEK 21 - 24 DEC

SCHOOL HOLIDAY PROGRAM
SUMMER 2020-21

Calling all green thumbs! 
Come and join us in all 
our gardening themed 
adventures as we get back 
to nature and reconnect 
with plants.

Get into the spirit of the 
festive season as we make 
Christmas Cards and 
unique decorations for 
the tree. Take home some 
Christmas joy!

Let’s go hunting for bugs 
and then see how many we 
can spot while we watch a 
bug themed movie.

Get your dance shoes on, 
we’ve got a huge day of hip 
hop dancing, dance jam and 
karaoke planned. Create 
your own dance routine and 
show us your moves.

Have a dreamy day making 
dream catchers, friendship 
bracelets and other dreamy 
activities. Oh so relaxing!

Roll out of bed and head over to the holiday program 
in your PJs. Cook and decorate some yummy 
pancakes on our PJ Day!

Today we explore the wonderful world of clay. From 
clay pots to sculptures, let your imagination run wild 
with your clay creation to take home.

We’re painting our program RED, come dressed in 
red, have crazy red hair. We’ll play red games, and 
cook with our red theme. Don’t miss out on all the 
fun and excitement!

You’ve seen the show, now test yourself in our Lego 
Masters day. Use your skills in our solo and team Lego 
Challenges. Lots of brick building fun!

This is a party you don’t want 
to miss! Celebrate the end of 
the school holidays with us 
as we groove to the ultimate 
party playlist, eat party food 
and play party games.

A high action day! Keep 
your eye on the prize,  
as the clock is ticking! It’s 
brain vs brawn as you  
have just 1 minute to master 
the skill and win yourself a 
great prize.

Grab your re-cycled boxes 
and lids and bring them 
along to holiday program 
as we build robots, houses 
and more. BYO recyclable 
materials welcome, but please 
no egg, milk or nut packaging.

GARDENING DAY Thu 7 Jan

CHRISTMAS CARDS & DECORATIONS Mon 21 Dec

IT’S A BUG’S LIFE Mon 11 Jan

LET’S DANCE Mon 4 Jan

LIFE IS LIKE A DREAM Wed 6 Jan

PJ’S AND PANCAKES* Fri 8 Jan

CREATING WITH CLAY Tue 22 Dec

RED-A-LICIOUS* Wed 23 Dec

LEGO MASTERS Tue 12 Jan

HOUSE PARTY* Thu 24 Dec

MINUTE 2 WIN IT Wed 13 JanRECYCLE, REUSE, REBUILD Tue 5 Jan

Kororoit Creek YMCA School Holiday Program  |  5 Millport Drive Burnside Heights VIC 3023

p: 0419877251  |  e: kororoitcreekoshc@ymca.org.au  |  w: childrensprograms.ymca.org.au

KOROROIT CREEK

$75 per day - bookings can be made through your My Family Lounge account
What to bring: Don’t forget your broad brimmed, bucket or legionaries hat, sunscreen, snacks, lunch and drink bottle.



WEEK  3 18 - 22 JAN

WEEK  2 11 - 15 JAN WEEK  4 25 - 27 JAN

SCHOOL HOLIDAY PROGRAM
SUMMER 2020-21

LIFE AT THE ZOO Mon 25 Jan

HOUSE PARTY* Wed 27 Jan

Get ready to bake some 
special picnic treats to eat 
with our friends at our YMCA 
picnic. We will have heaps of 
fun games and activities to 
enjoy on our Picnic Day.

Lets break some records! Today we will be trying to 
beat some Guinness World Records! Do you have 
what it takes?

Today the food journey is in your hands. You get 
to shop for your ingredients the make your recipe, 
then enjoy the delicious food you’ve made with your 
school holiday friends.

Today we welcome you into our very own gold class 
cinema! Select your session time and movie, then be 
welcomed into the movie with your gold ticket. Yes, 
of course there will be popcorn!

This is a party you don’t want to miss! Celebrate the 
end of the school holidays with us as we groove to 
the ultimate party playlist, eat party food and play 
party games.

Zoos Victoria is taking us on a virtual excursion with 
an expert educator teaching us all about the animals 
at the zoo while we get to watch them live on screen.

Let’s have fun in the great 
outdoors. It’s not all about 
sport as we take our 
awesome activities outside 
to create.

We’re making pirate hats, 
eye patches and treasure 
chests and then going on 
an epic scavenger hunt.

Time to dress up, make some awesome mask’s and cook 
delicious treats for the masquerade ball. Get creative 
decorating the room and have fun in the photo booth.

Give your child an opportunity 
to grow and learn through 
new experiences.
If your child is aged between 5 – 12 years old 
and enrolled in primary school, they will love our 
school holiday program! 
Our School Holiday Programs are created with 
the right mixture of fun, adventure, creativity 
and discovery; helping kids become more 
confident and independent. In addition to the 
advertised program each day we have a diverse 
range of indoor and outdoor activities planned 
to cater for each child’s interests and abilities.

What to bring
• Lunch and snack (Nutritious & NUT FREE)
• Water bottle, broad brim hat and sunscreen

Additional needs
Children with additional needs are welcome to attend our 
program. Families must contact the OSHC Coordinator at least 
four weeks prior to the holiday program to discuss the individual 
needs of your child so that we ensure we have everything in 
place to support your child to participate in the program.

Bookings and Fees
• All bookings are subject to availability.
• Bookings are made via the casual booking calendar.
•  Bookings will not be accepted on the day unless places,

adequate staffing and resources are available.
• Additional permissions are required for excursions.
•  Cancellations must be received in writing seven (7) days

before the last day of school term.
•  A late fee of $2 per minute applies when a child is picked up

after closing time.
* Please speak to service about any dietary requirements

$75 per day - bookings can be made through your My Family Lounge account

LETS GO ON A PICNIC* Thu 14 Jan

RECORD BREAKERS Mon 18 Jan

READY, SET, COOK* Tue 19 Jan

Y CINEMAS Fri 15 Jan

OUTDOOR FUN Wed 20 Jan

PIRATE PARTY Thu 21 Jan

MASQUERADE BALL Fri 22 Jan

What to bring: Don’t forget your broad brimmed, bucket or legionaries hat, sunscreen, snacks, lunch and drink bottle.

   CLOSED PUBLIC HOLIDAY  Tue 26 Jan

Kororoit Creek YMCA School Holiday Program  |  5 Millport Drive Burnside Heights VIC 3023

p: 0419877251  |  e: kororoitcreekoshc@ymca.org.au  |  w: childrensprograms.ymca.org.au

KOROROIT CREEK


