
 

Kororoit Creek Primary School has a zero tolerance for any form of child abuse 
 

  23 април 2021 година 
 

Добредојдовте назад во термин 2! 
Се надевам дека сите имавте мирна велигденска пауза и ќе се чувствувате одморени и 
подготвени за напорниот термин 2! Имаме многу да се радуваме на овој термин со 
Атлетски карневали, Камп за петти одделенија, Конференција на групата студентски 
лидери и многу повеќе. 
Постојат и други новости што би сакал да ги споделам со вас. Како што можеби некои од 
вас забележаа од мојот растечки стомак, јас сум бремена со своето второ бебе, кое 
треба да се роди во септември оваа година. Тесно ќе соработувам со мојот тим, 
училишниот совет и DET регионалната канцеларија  во последниот дел од овој термин за 
да утврдам што ќе се случи додека сум на одмор и да ве информирам во текот на целиот 
период. За целиот термин 2 и мандат 3 ќе бидам тука. 
 
ANZAC ден 25 април 
На 25-ти април го одбележуваме Денот на ANZAC и ги признаваме услугите на мажи и 
жени кои и служат на својата земја и го следат мирот. 
 
Caroline Springs RSL Sub Branch ќе ја спроведуваат својата годишна Dawn Service во 
Caroline Springs Veterans Memorial, лоциран на Lake St, Caroline Springs, со почеток во 6:00 
часот наутро. Капетаните од нашето училиште Lenix и Мikayla ќе присуствуваат на 
службата и ќе читаат The Ode и ќе стават венец во име на KCPS. 
 

Во текот на изминатата недела, учениците учествуваа во активности што им овозможија да го рефлектираат 
и запомнат значењето и важноста на Денот на ANZAC. Одржавме училишна услуга ANZAC за сите наши 
ученици и вработени да оддадат почит утрово. Нашите капетани во училиштето Lenix и Мikayla го водеа 
училиштето преку комеморацијата преку Webex. Целото училиште ја слушаше Last Post имаше 
едноминутно молчење и, конечно, ја слушаше Националната химна. Ве молиме, одвојте малку време да 
размислите и запомнете. 
 
Огромна благодарност до сите оние семејства кои го поддржаа ANZAC Appeal со купување значки во текот 
на целата недела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уписи  
Уписите за 2022 година сега се отворени! Формуларите за запишување се достапни на веб-страницата на 
нашето училиште или од канцеларијата. Новите студенти со брат и сестра што посетуваат KCPS во 2022 
година ќе бидат прифатени во политиката за браќа и сестри, ве молиме доставете ги формуларите за упис 
што е можно побрзо. 
Ако сте ново семејство што сакате да се запишете, ќе ви треба доказ за адреса, вклучувајќи сметка за стапки 
на совет упатена до вас, прием на обврзница и договор за изнајмување ако изнајмувате и две 
дополнителни сметки за комунални услуги или потврди што го покажуваат вашето име и дом адреса. 
Нашата политика за запишување е достапна на нашата веб-страница. 
Kororoit Creek Primary School има одредена граница на соседството за да утврди кои семејства имаат 
автоматски прием во училиштето, оваа граница ја одредува Department of Education. Ограничувањето за 
Kororoit Creek Primary School може да се прегледа на веб-страницата Department’s ‘Find my School’: 
https://www.findmyschool.vic.gov.au/   

АТРИБУТИ НА 
ИБ УЧЕНИЦИ 
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https://www.findmyschool.vic.gov.au/


Kororoit Creek Primary School has a zero tolerance for any form of child abuse 
 

 

ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ 
 

7 мај – Курс за помошници на родители во 10 часот преку WebEx 

17 мај – Ден на наставната програма. Учениците не одат на училиште 

25 мај – Атлетски карневал за трети и четврти одделенија 

26 мај – Атлетски карневал за петто и шесто одделенja 

28 мај – Информативна сесија на родители презентирана од Dan Petro преку Zoom- 

Партнерство помеѓу училишта и родители: Практичен пристап кон она што им 

треба на нашите деца. 2 сесии: 10 часот или 19 часот 

  
Ве молиме, проверете ја нашата веб-страница за датумите на кампот, тековните 

распореди за специјалистички / пливачки и известувања за заедницата 
https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/ 

  
 

 
Годишен извештај за 2020 година 
Годишниот извештај за 2020 година е достапен на нашата веб-страница: 
https://kororoitcreekps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2021/04/Annual-Report-2020.pdf  

 
Училишна медицинска сестра 
Со голема тага ќе се збогуваме со нашата чудесна медицинска сестра Emma Hartney. Emma е со нас многу 
години и градеше силни односи со многу наши студенти и семејства. Додека ќе биде тешко да се збогуваме 
со Emma, ние во моментов сме во процес на вработување на нова медицинска сестра и очекуваме наскоро 
да го споделиме со вас нашиот назначен апликант. 

 
Ново лице во канцеларија 
Како што можеби некои од вас забележаа, во канцеларијата има нов член на 
персоналот, Anna. 
ГОЛЕМО добредојде на Anna во нејзината нова улога како рецепционер во KCPS! 

 
Ни треба твојата помош! 
Во текот на целата година, ние бараме помош од нашите фантастични родители за да помогнеме во 
низа училишни прибирање средства и активности. Овие активности обично се одржуваат за време на 
училишните часови и вклучуваат работи како што се Денот на мајката и Денот на таткото тезги и други 
активности за собирање средства. Ова е исто така одличен начин да се сретнете со други родители и 
негуватели. Ако сакате доброволно да се посветите на вашето време да помогнете и да имате тековна 
Working With Children Check, испратете му ја е-пошта на училиштето со следниве информации: 

• Вашето име 
• Вашиот телефонски број 
• И-мејл адреса 
• Име на дете / училница 
• Денови кога ќе бидете достапни 

 
Копија од вашата Working With Children Check мора да се достави до канцеларијата пред да 
волонтирате. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/
https://kororoitcreekps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2021/04/Annual-Report-2020.pdf


 

     Информативна сесија на родители 

 

Партнерство помеѓу училишта и родители:  
Практичен пристап кон она што им треба на нашите деца. 
 
KCPS е многу возбуден што им ја понуди на родителите и семејствата претстојната 
информативна сесија за родители „Партнерство меѓу родители и родители: 
практичен пристап кон она што им е потребно на нашите деца“ со надворешниот презентер Dan Petro. 
Dan работи тесно со нашиот персонал за време на нивниот прв училишен мандат, како дел од нашата 
иницијатива за АИА. Родителските сесии на Dan ќе ја надополнат работата што нашиот персонал и студенти 
ја презедоа околу предавање на социјални вештини на учениците, идентификување и пофалување на 
посакуваното однесување и одговор на несаканото однесување. 
 

Преглед на сесија: 
 
Да се биде родител или старател е веќе напорна работа, и ако детето покаже однесување што ве засега, 
ова ја зголемува тешкотијата. Овие ситуации често се влошуваат затоа што предизвиците на детето се 
судираат со типичните развојни промени што ги доживуваат сите деца. Возрасните можат да имаат 
проблеми со детето дома и на училиште, па дури и едни со други кога бараат најдобри одговори на овие 
тешки ситуации. Другите деца во домот или училиштето исто така можат да бидат засегнати бидејќи 
проблематичните околности стануваат вообичаени во нивниот ден. Оваа презентација ќе ви помогне 
ефикасно да ги спречите и одговорите на овие предизвикувачки ситуации користејќи ги истите практики 
базирани на докази и сродни упатства што ги добива вашето дете на училиште. 
 

Презентер: 
 
Dan Petro е аналитичар на однесување и директор на Behavioural Resources Australia.  Работата на Dan со 
над 200 австралиски училишта покажа дека е популарен презентер и консултант. Неговата работа опфаќа 
низа области вклучувајќи професионално учење за персоналот, имплементација на рамки за поддршка на 
позитивно однесување ширум Училиштето, дизајнирање програми за интервенција за студенти кои 
презентираат однесување и ги помагаат родителите да ја направат својата важна работа малку полесна. 
 
Академското потекло на Dan вклучува дипломи и во науката за однесување и во психологијата на 
советување, а неговата професионална работа користи содржина од материјали што ги развил како 
дополнителен член на факултет на Универзитетот во Калифорнија. Мајсторските курсеви на ниво на кое 
предаваше вклучуваат динамика на промени во однесувањето, управување со однесувањето во 
училницата, напредна анализа на однесувањето и советување за кризи. Како граѓанин и на Австралија и 
на Соединетите држави, Dan ги цени многуте организации, училишта, семејства и индивидуи кои 
помогнале во обликувањето на неговите професионални искуства за учење. 
 

Датуми и времиња: 
 

 Дан нуди две сесии, како што е наведено подолу. Ова ќе биде повторување на истата презентација, 
затоа е потребна само една сесија. Сесијата ќе се одржи на Zoom (со линк и детали што ќе бидат 
испратени пред сесијата) 

• ПЕТОК 28-МАЈ 10:00-11:00 часот 
• ПЕТОК 28-МАЈ 19:00-20:00 часот 
 

Ако сакате да присуствувате, одговорете преку Google Doc. подолу: 
https://forms.gle/3fXpQS58XLyx8Rfm9  

https://forms.gle/3fXpQS58XLyx8Rfm9


 

 

 

Курс за помошници на родители Kororoit Creek 

Повторување на курсот - КОНЕЧНО ВРЕМЕ 

Дали сте заинтересирани да волонтирате како помошник на родители во 

училница во KCPS? 

За да волонтирате, мора да го пополните следново: 

 Завршете го курсот Курс за помошници на родители KCPS (ова е повторување 

од термин 1)  

 Обезбедете копија од вашата картичка Working With Children Check на 

училишната канцеларија  

Време на сесија за помошници на училишни родители 2021 година: 

Петок, 7-ми мај, 10:00 часот до 11:00 часот преку WebEX 
 

Бројот на просторијата за двете сесии ќе биде: 578267759 (Ве молиме контактирајте ја канцеларијата ако ви 

треба поддршка за користење WebEX)  

Треба да присуствувате само на една сесија за да помогнете во училниците.  

Ако претходно сте го завршиле курсот и сакате да волонтирате, ве молиме контактирајте го наставникот во 

училница на вашето дете и ние ќе ги потврдиме деталите. 

Откако ќе ги завршите горенаведените чекори, ве молиме, комуницирајте го вашиот интерес со наставникот 

кој ќе ви даде дополнителни совети околу соодветните денови времиња за помош на ниво на таа година. 



 

Проектот за одржливост @ KCPS 
 

Честитки за нашите капитени на Зелениот тим за 2021 година! 

Студентите беа избрани врз основа на нивната демонстрација на атрибутите PYP и нивната страст и 

посветеност да работат заедно за да создадат позелен и поодржлив KCPS. 

 

 

 

 

 
 
 

Браво за нашите капитени на Зелениот тим!  

Возбудени сме што заедно ќе ја започнеме нашата работа овој училишен мандат. 

 

  

 



 

 
 

Денот ГОЛА ХРАНА е шанса за нашите студенти да сфатат што можат да направат за 

нивното здравје и здравјето на планетата. Ваков настан може да им даде на сите во KCPS 

вкус на придобивките, леснотијата и забавата вклучени во пакувањето здрав, завиткан ручек. 

 

Неколку предлози што да спакувате за ручек на денот на ГОЛА ХРАНА: 

- Користете пластични контејнери за повеќекратна употреба за сендвичи, овошје и јогурт. 

- Донесете шише што може повторно да се користи за вода. 

- Исечете стапчиња од зеленчук 

- Направете сами пуканки 

- Спакувајте цели парчиња овошје ... и многу повеќе! 

 

Ние сме толку возбудени да го видиме влијанието што ќе го имаат ручеците ГОЛА ХРАНА врз 

градењето здрави тела и здрава училишна средина во Kororoit Creek Primary School!  

Ако сакате да дознаете повеќе за денот ГОЛА ХРАНА, можете да прашате некој од нашите 

пријателски капетани на Зелениот тим или да ја посетите www.nudefoodday.com.au за 

многу забавни алатки и идеи за учење! 

 

 

 

   
 

 

 
 

Градинарскиот клуб се одржува секој петок за време на утринската пауза за чај. Ние 
ги охрабруваме децата KCPS да дојдат и да уживаат во нашите градини KCPS. Eddie 

ќе ги поддржува студентите во учењето како да садат и да се грижат за 
производите, да растат и да се грижат за градината и да продаваат производи на 

нашите тезги KCPS. 

http://www.nudefoodday.com.au/


 

Уметност    Овој термин четвртоодделенците истражуваат 

сликање и учат како да создаваат нијанси и нијансирање. Тие 

научија што е сенка и како може да се искористи за да се создадат 

постепени тонски промени во нивните уметнички дела. Студентите 

исто така научија како да ја изберат вистинската четка за сликање, 

како и процесот на постепено додавање на бела или црна боја во 

нивната боја за да се создадат нивните последни уметнички дела. 

Тие ќе го искористат ова знаење за да создадат уметничко дело 

засновано на годишните времиња. 
 

Физичка едукација   Овој термин во физичкото образование, сите студенти ќе 

започнат нова единица за тимска работа. Ова ќе ги вклучи сите ученици од подготвителни до 

шестоодделенци кои се фокусираат на различни социјални вештини како што се комуникација, 

вклученост и позитивни повратни информации. За време на оваа единица, на студентите ќе им 

биде дадена можност да работат со своите врсници во помали предизвици и тимски спортови. 

Средни и напредни студенти исто така ќе ги истражуваат Параолимписките игри и ќе 

идентификуваат како да ги вклучат лицата со попреченост во спортска средина. Овие студенти ќе 

имаат можност да играат вистински параолимписки спортови како што се Гол-топка и Одбојка на 

седење. Ова треба да ги потопи во учењето и да им помогне вистински да ја ценат и разберат 

важноста на тимската работа и вклученоста на сите играчи. 
 

Француски      Четвртоодделенците работеа на писмо што ќе им 

биде испратено на ученици од две различни училишта; Rutherglen Primary 

School и Bellaire Primary School во Geelong. На сите им беше доделен студент 

кој исто така ќе напише писмо. Во писмото, студентите се претставија со 

вклучување на нивното претходно познавање на основните честитки. Тие 

исто така пишуваа за нивните семејства, прослави и хобија. Тие го завршија 

писмото прашувајќи го другиот ученик за себе. Учениците од четврто 

одделение очекуваат враќање назад подоцна во училишниот мандат.  

 

Музика      Учениците од петто одделение ја испитуваат централната 

идеја „музиката може да се изведува заеднички“. За време на оваа единица, студентите ги 

истражуваа вештините потребни за ефикасно играње музика заедно. Студентите работеа во групи 

за да вежбаат и изведуваат парче по сопствен избор на нота за таблатура за читање гитара. На 

крајот од првиот училишен мандат, секоја група ја изведе својата песна пред публика на 

подготвителни ученици и оттогаш размислуваше за овој перформанс, анализирајќи ги музичките 

елементи што ги користеа. Ова доведе до размислувања за тоа како тие можат да постигнат 

поголем израз во нивните настапи и кои стратегии можат да се користат за да се задржи музиката 

во време едни со други. Оваа недела студентите започнаа да ја истражуваат хармонијата во 

рамките на нивната песна (два дела свират различни ноти заедно) и ќе работат за остатокот од 

единицата да вежбаат музичко парче во два дела за конечна изведба. 



Спортско ажурирање: 

Пливачки тим. 

Последниот мандат, Kororoit Creek Primary School имаше тим од 

29 ученици кои гордо го претставуваа училиштето во текот на 

Првенството во пливање во 2021 година. Сите ученици вклучени 

во тимот завршија фантастична работа со многу пливачи кои 

поставуваа нови лични најдобри времиња во различни настани, 

вклучително и 50 метри слободно, грбно, пеперутка и градно. 

Тимот исто така имаше голем успех во штафетните настани со 

тоа што сите тимови завршија на првото место на Окружниот 

натпревар. 

Голема честитка и среќа има Tomas Rutkowski за пласман на 

Државното првенство на 50 метри Пеперутка што ќе се одржи во понеделник на 26 

април. Со нетрпение очекуваме да ги споделиме неговите напори во следниот билтен. 

Честитки за сите ученици за достигнувањето на посебните нивоа во пливањето. 

заедницата KCPS е исклучително горда на вашите напори! 

Округ: Charlotte Pellow.  

 Поделба: Ashleigh Atkins, Airen Augustine, Hugo Carson, Olivia Carter, Alyssa Crocker, 

Ayden Debono, Chase Grima, Marc Ibaan, Alethia Lam, Riddhi Mehta, Nate Pokorzynski, 

Georgia Schwartz, Ruby 

Stevenson.  

Регион: Tiana Bajorek, 

Isabelle Briffa, James Briffa, 

Bowie Hughes, Lucinda 

Hughes, Adrian Iaconis, 

Senuli Melewwethanthirige, 

Mikayla Mitrev, Aaron 

Morais, Jacon Morfidis, 

Jayden Nguyen, Taylor 

O’Connell, Teo Pandurevic, 

Abby Pellow.  

држава: Tomas Rutkowski.  

 

 

 

 



 

Шесто одделение меѓушколски спорт. 

Последниот мандат учениците од шесто одделение се натпреваруваа на Окружниот 

летен меѓуучилишен спортски натпревар во Deer Park. Во текот на ова натпреварување, 

учениците се натпреваруваа против другите училишта во 5 различни спортови кои 

вклучуваа кошарка, софтбол, раундерс, крикет и тенис. Екипите споделија голем успех 

и на крајот од натпреварот екипите завршија со следниве резултати; 

Кошарка А: Второпласирани. 

Кошарка Б: 4-то место. 

Софтбол: 4-то место. 

Rounders: Второпласирани. 

Крикет: Победници во големото финале. 

Тенис: Победници во големото финале. 

Што е најважно, вработените од другите училишта редовно го надополнуваа 

спортскиот дух прикажан од нашите ученици од шесто одделение. Браво за сите 

вклучени и со среќа на тимовите од шесто одделение кои се натпреваруваат на 

Зимскиот меѓушколски спортски натпревар овој термин! 

 

Ажурирање на атлетскиот карневал 

За жал, поради временските услови на закажаните 3/4 одделение и 5/6 одделение 

Атлетски карневали последниот училишен мандат, бевме принудени да го одложиме 

настанот. Новите термини се резервирани со карневалот во трето и четврто одделение 

во вторник на 25 мај, а карневалот во петто и шесто одделение во среда на 26 мај. 

Деталите за настанот ќе бидат и на Compass. 

 

 

Благодарам, 

Тим за физичко образование. 

 


