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На сите наши семејства кои следната недела го слават Eid “Eid Mubarak”, во име на мене
и на нашата училишна заедница им посакуваме среќен фестивал со семејството и
пријателите.
За членовите во нашата заедница кои можат да имаат семејство и пријатели назад во
Индија, знам дека е тешко да се слушне и да се види пустошот што се доживува во
Индија, додека е толку далеку. Нашите мисли се со вас, ако јас или нашата заедница
можеме да ве поддржиме на кој било начин, ве молиме посетете.
Волонтери на Денот на мајката ... Ви благодариме!
Посебно благодарам на нашите прекрасни родители волонтери кои дојдоа да ја
поддржат нашата штанд за Денот на мајката оваа недела. По ниту еден посебен
редослед, би сакал да изразам благодарност до:
Janelle Gaff
Manori De Silva
Lisa Allen

Angelca Ivanov
Ammarah Tariq
Brooke Thomas

Eva Pirotta
Giovanna Avati
Mysa Vo

Eylem Foley
Kylie Falzon
Bianca Battye

Paula Grima
Tony Aquilina

Нашите студенти со нетрпение го избраа ‘совршениот’ подарок за нивната мајка или
некој посебен во нивниот живот. Се надевам дека сите прекрасни мајки уживаат во
изненадувањето во недела наутро!
Caroline Springs ANZAC Dawn Service
Честитки до капетаните на нашите училишта, Lenix и Mikayla за присуство на Caroline Springs Dawn Service во
недела на 25-ти април. Од Lenix беше побарано да прочита “Prayer for the Fallen” како дел од службата.
Mikayla и Lenix положија цветен венец во име на KCPS. Браво за Lenix и Mikayla за демонстрација на нивните
фантастични лидерски способности!

Присуство
Ве молиме запомнете ја важноста на учениците што посетуваат училиште секој ден. Во текот на следните
месеци, ќе се фокусираме на нашето присуство; наставниците и раководителите на училиштата внимателно
ќе ги следат нашите податоци и тесно ќе соработуваат со семејствата за да се осигураме дека ве
поддржуваме за да го однесете вашето дете на училиште секој ден.
Зошто е толку важно вашето дете да доаѓа на училиште секој ден?
Сите ние сакаме нашите студенти да добијат одлично образование, а градежните блокови за
одлично образование започнуваат со тоа што учениците доаѓаат на училиште секој ден.
Ако учениците редовно го пропуштаат училиштето, тие пропуштаат да ги научат основните
вештини што ќе ги подготват за успех во подоцнежните години на училиште.
Нема безбеден број на денови за пропуштање на училиште - секој ден што еден ученик го пропушта
ги става зад себе и може да влијае на нивните образовни резултати.
Секој пропуштен ден е поврзан со постепено помало достигнување во математиката, пишувањето
и читањето.
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Ве молиме контактирајте го наставникот во училницата на вашето дете, заменик-директорот или мене, ако
имате загриженост за присуството на вашето дете - ние сакаме да работиме со вас за да се осигураме дека
вашето дете е на училиште секој ден и да им дадеме секоја можност да го достигнат својот целосен
потенцијал.
Attitudes to School Survey
САКАМЕ НАШИТЕ УЧЕНИЦИ ДА НИ КАЖАТ ШТО МИСЛАТ!
Attitudes to School Survey е годишно истражување на студенти понудено од Одделение за образование и
обука за да им помогне на училиштата да стекнат разбирање за перцепцијата и искуството на учениците за
училиштето. Нашето училиште ќе ги искористи резултатите од истражувањето за да испланира програми и
активности за подобрување на училишното искуство на вашето дете.
Учениците од четврто одделение до шесто одделение во нашето училиште ќе учествуваат во прашалникот.
Вашето дете ќе го пополни прашалникот за време на училишните часови користејќи наменска безбедна
алатка за прашалник. Важно е да се напомене дека ние не го „тестираме“ вашето дете на кој било начин.
Вашето дете има право да одбие или да се повлече од истражувањето во кое било време пред, за време
или по истражувањето.
Оваа година Attitudes to School Survery ќе се спроведуваат во нашето училиште во периодот од понеделник
31 мај до петок 11 јуни. Анкетата трае само 20 минути и се случува за време на часот на вашето дете.
Сите податоци од прашалникот што се достапни во извештаите се наменети само за групи студенти, така
што ниту еден поединечен студент не може да се идентификува. Ние ќе го користиме нашиот билтен за да
ги соопштиме овие резултати откако ќе бидат прегледани од нашиот лидерски тим и поширокиот персонал.
Нашите резултати од прашалникот за 2020 година одиграа важна улога во развојот на нашиот
Annual Implementation Plan оваа година и нашиот фокус на студентскиот глас и агенција.
Ако имате дете од четврто до шесто одделение, ќе добиете дополнителни информации во наредните
недели. Ако сакате повеќе информации, разговарајте со наставникот на вашето дете или посетете:
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/management/improvement/Pages/performsurveyat.aspx
Колекција на деца за време на училишниот ден
Ние разбираме дека можеби децата треба да бидат собрани од училиште за да присуствуваат на состаноци
за медицински или стоматолошки и сл. За да се обезбеди најмало нарушување на часовите и да се
овозможи непречена транзиција на детето кон родителот, СИТЕ деца кои заминуваат пред официјалниот
крај на училишниот ден (15:15 часот) мора да се собере од канцеларијата и да не биде ослободен од
училницата. Децата нема да бидат повикани од нивните училници пред родителот да пристигне во
предната канцеларија. Доколку лицето што го зема детето не е познато за вработените во канцеларијата,
од нив ќе се бара да обезбедат идентификација со фотографии и, доколку не се направени претходни
договори, вработените во канцеларијата ќе контактираат со родителите за да се осигурат дека имаат
дозвола да го отстранат детето од училиште.
Нарачки за итен ручек
Постојат прилики, во нашите напорни утрински рутини, кога некои од нашите деца не ручаат кога ќе
пристигнат на училиште. Ако станеме свесни за ова пред времето за ручек, можеме директно да ве
контактираме и да побараме да се донесе тоа. Ако не, наставникот во училница на вашето дете ќе ја
извести нашата канцеларија и тогаш можеме да му обезбедиме сендвич на вашето дете. Потоа, ќе се
испрати известување дома до семејствата за да бидете свесни. Ова е секако ситуација што би сакале да ја
избегнеме и треба да предвидам дека ручекот нема да биде обезбеден ако:
- вашето дете го јадело целиот ручек во време на закуска
- тие не се задоволни од она што е во нивната кутија за ручек
Нарачката во кантина не е достапна за време на училишниот ден за оние кои дошле на училиште без
нивниот ручек. Ви благодариме за очекуваното разбирање.
Зимска униформа
Бидејќи времето е јасно ладно сега, ги замолувам родителите да обрнат внимание на униформата што
нивното дете / родител ја носи на училиште. Овие треба да бидат предмети од нашата зимска униформа, а
не од нашата летна униформа. Важно е за нашите деца да бидат пријатни и пријатни во текот на оваа
сезона, сепак, постојат стандарди што би сакале да ги одржуваме. Учениците мора да бидат во целосна
училишна униформа во секое време. Зимската униформа достапна за нашите семејства вклучува многу
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предмети како јакни, целосни елеци од руно, волнени џемпери и зимски здолништа. Запомнете да
пристапите до Sustainable School Shop на www.sustainableschoolshop.com.au да ве поддржи во купување и
продажба на предмети од втора рака. Училиштето ја обезбедува оваа услуга на нашата заедница; при
регистрација на sustainable School Shop треба да го номинирате Kororoit Creek Primary School за да ја
добиете вашата претплата.
Шестоодделенци кои се подготвуваат за средно училиште
Ве молиме, проверете дали вашата адреса е ажурирана на нашиот систем. Ние работиме многу тесно со
нашите соседни средни училишта во текот на целиот процес на транзиција и ги поддржуваме да ја
спроведат нивната строга политика за запишување во врска со доказот за адреса.
NAPLAN
Би сакал да им кажам голема среќа на сите наши третоодделенци и петтоодделенци кои ќе учествуваат на
NAPLAN следната недела. Знам дека сите со нетрпение се подготвуваа за проценката.
NAPLAN тестовите се одржуваат во текот на мај секоја година низ Австралија и ги проценуваат знаењата и
вештините на учениците за пишување, читање, јазични конвенции (правопис, граматика и интерпункција) и
математика на денот на тестот.
Додека тестот проценува некои од академските вештини на студентите, има многу атрибути и таленти што
ги имаат нашите деца, кои не се тестирани, но се многу ценети: посветеноста и довербата што ги
покажуваат нашите деца, начинот на кој почитуваат соработка, се креативни, curубопитни ученици кои се
желни и ентузијастички. Нивните лични расположенија сјаат додека нашите деца нè пречекуваат со
насмевки и зборуваат артикуларно и самоуверено. Тие развиваат пријателства кои, за многумина, ќе траат
не само со месеци, туку и со години. Грижливи и внимателни додека работат и играат, ние го цениме и
негуваме секој наш ученик од градинка до шесто одделение и треба да запомниме дека има многу важни
атрибути што не можат да се тестираат.
Резултатите од NAPLAN ни кажуваат како нашите деца постигнуваат резултат на тој ден, но тие не ни
кажуваат сè за способностите, вештините или квалитетите на детето. Тестот не ни кажува колку децата
имаат подобрено нешто што некогаш имале потешкотии да го завршат. Тестовите не можат да ги измерат
посебните моменти што сите сме ги доживеале кога нашите деца нè насмеаат, се чувствуваат топло заради
тоа што го кажаа или прегрнуваат, што сите се дел од она што ги прави уникатни, индивидуални и
неверојатни.
Испратете ги вашите деца подготвени да научат, уверувајќи ги дека има повеќе што може да се покаже со
кој било тест секој ден. Прегрнете ги, кажете им колку се неверојатни и насмејте се додека им мавтате со
збогум!

ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ
11-13 мај – NAPLAN - трето одделение и петто одделение
14 мај – Интершколски спорт за ученици од шесто одделение - Movelle P.S.
17 мај – Ден на наставната програма. Учениците не одат на училиште
25 мај – Конференција за лидерство на студенти
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 ZoomПартнерство 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/
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Проектот за одржливост @ KCPS
Погледнете ги капитените на Зелениот тим со нивните значки!

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.

Уметност

Овој термин првачињата се распрашуваа за различни видови материјали за
цртање, вклучувајќи обоени моливи, боички, маркери и пастели за масла. Студентите се
распрашуваа за различни типови на линии и како да ги користите за да создадете обрасци и
форми на слика. Тие научија кои линии најдобро функционираат за да комуницираат форма или
предмет во рамките на нивните уметнички дела. Тие исто така ги испитуваа квалитетите и
разликите помеѓу секој материјал за цртање. Студентите постепено ќе го развиваат ова знаење во
текот на терминот за да создадат уметничко дело на подводна сцена што комуницира различни
видови на линии, форми, бои и дезени.

Физичка едукација

Овој термин во физичкото образование
има силен акцент на тимската работа. Ова им овозможи на учениците од
подготвително одделение до ученици од шесто одделение да започнат со
разбирање и проширување на нивните социјални вештини. Вештини како
што се комуникација, вклученост и позитивни повратни информации се
во првите редови на оваа единица. Студентите се охрабруваат да работат
со своите врсници за да ги прошират своите вештини за градење тим,
сфаќајќи дека има повеќе улоги и одговорности што треба да се преземат
во рамките на тимот. Покрај тоа, подготвителното одделение и
првачињата ги истражуваат нивните вештини за фрлање и фаќање. За
време на училишниот мандат, тие ќе ги насочат своите техники при
фрлање и фаќање под пазувите, стапалата и минување.

Француски

Овој термин, првачињата ја научија приказната „Трите мали свињи“ („Les
trois petits cochons“) на француски јазик. Тие научија како да изговараат некои зборови од
приказната на француски јазик, работеа на различните одлики на текстот наоѓајќи ги сите
различни чекори на приказната и беа во можност да создадат илустрирана страница со вокабулар
во нивните француски книги за да им помогнат да ги запаметат зборовите . Во текот на овој
термин, првачињата ќе можат да доживеат огромен спектар на текстови како што се песни,
приказни или песни на француски јазик и да научат различни видови на вокабулар.

Музика

Четвртоодделенците ја испитуваат централната идеја за „на музичарите им треба
репертоар за да изведат“. Студентите го вежбаа својот репертоар како подготовка за училница во
текот на 6-та недела. Во текот на оваа единица, студентите развија силни навики и практики за
успешна изведба, со ефективно менување помеѓу акордите C и G со помош на прст-водач,
користејќи ја стратегијата на броење на отчукувањата за промена на времето и примена на
динамика во рамките на нивната изведба. Некои од песните на кои работеа студентите се: ‘Alice
the Camel’, ‘Boll Weevils’, ‘This Old Man’ и ‘Oh My Darling Clementine’.

Спортско ажурирање:
Окружен турнир AFL
Минатата недела, Kororoit Creek
Primary School имаше тим од шесто
одделение што се натпреваруваше на
‘AFL Round Robin турнир’. Нашата
екипа одигра 3 натпревари против
спротивставени школи, победивме на
секој натпревар. Ова нè води да се
пласираме во големото финале. Тимот
на KCPS покажа огромна количина
тимски дух и тимска работа
споделувајќи ја топката околу земја и
охрабрувајќи се еден со друг и
водејќи ги до нова победа во
финалето, со конечен резултат 31
спрема 6. Браво за секој студент што
играше во овој тим.
Посебни честитки за Dante кој ја освои најдобрата и најфер награда на денот!

Пливање
Задоволни сме да објавиме дека Tomas се
натпреваруваше на државно првенство во пливање во
понеделник, 26 април. Томас постигна нов ПБ во
Батерфлај и освои неверојатно 2-то место во
генералниот пласман на овој настан. Браво Tomas!

Х-Земја
Оваа недела студентите кои го направија тимот на Х-кантри за KCPS беа надвор во
паркот Brimbank за да се натпреваруваат на ниво на област. Од учениците во
возрасните групи од 9/10 години се очекуваше да истрчаат 2000 метри додека
учениците во возрасни групи од 11 години и повеќе требаше да издржат трчање од
3000 метри. Беше фантастично да се видат сите студенти како се навиваат и си
помагаат едни на други преку целата линија! Браво за студентите кои стигнаа до ова
ниво!
Округ:
Bowie
Hudson
Izaan b
Muhammed
Kobi
Akshay

Dante
Marko
Nate
Aaron
Arel
Ash

Tomas
Leon
Angelo
Jayden
Billy
Henry

Keely
Vera
Ruby
Taylor O
Bailey
Zeena

Trusha
Amelie
Ella
Aaisha
Jess
Jayda

Talia
Sofia
Abby
Lucinda
Ridhi
Phoebe

Alyiah
Taylor
Hayley
Sylvia
Eli
Reuben

Angelo
Noah
Reizo
Aaryan
Harry
Abijot

Alisha
Prabhal
Judith
Samara
Charlotte
Tiya

Посебно споменување на следниве студенти кои заработија пат кон следната фаза што
ќе се одржи на 2 јуни во паркот Brimbank.
Поделба:
Bowie, Hudson, Izaan, Muhammed, Akshay, Dante, Nate, Aaron, Arel, Ash, Tomas, Jayden,
Ruby, Taylor O, Trusha, Aaisha, Sofia, Abby, Lucinda, Ridhi, Phoebe, Sylvia, Aryan, Judith,
Charlotte, Hayley, Samara, Aliyah, Talia

Noah
Alonzo
Vinuga
Arkin

Our school is working with the Sustainable School
Shop to provide an easy-to-use and accessible
system to buy and sell second-hand uniforms.
How does it work?

Register on and select our school at:
www.sustainableschoolshop.com.au

Buy and Sell
Second-hand Uniforms

For sale
• The school’s uniform lists are loaded into the system,
making it easy for you to list your uniform advertisement
quickly and accurately.
• Assistance is provided for pricing and condition
• Buyers contact sellers directly to arrange the transaction.

Wanted
• You can also place Wanted advertisements requesting
uniform items that you need.
• The matching system will send you email alerts when the

items you are looking for are posted for sale.
Cost
• A subscription to this service has been kindly

provided by Kororoit Creek Primary School
• Families do not need to pay anything to use this service.
Second-hand Uniform Stocktake Report
The Sustainable School Shop produces a Stocktake Report that
displays all the second-hand uniform items that are currently
For Sale. It’s a great way to find the items you need.
Pricing Guide
• Like New 70% of new price
• Excellent 60% of new price
• Very Good 50% of new price
• Good 40% of new price

www.sustainableschoolshop.com.au
ABN 55 114 136 211

Helpful tips
• Be patient – items transact all year round
• Peak trading times are: change of season, end of year and year start
• Listing Wanted and For Sale Ads gets results
• Our unique Ad Matching Service shows you who to transact with, and will save you lots of time
• Be realistic when pricing items
• Telephoning sellers provides a quicker response as many people do not regularly check their emails
• Pre-arrange who to transact with if your items are still being used and write the availability date in your Ad
• Respect other browsers and remember to Delist your Ads promptly when no longer needed
• Meet somewhere convenient to transact, don’t make special trips and just fit it in to your normal activities

VIC PARENT/CARER
ONLINE WORKSHOP

Join us for an online workshop where you will have the opportunity to listen,
share and learn with parents and carers who support young people on the
autism spectrum, from across Victoria.
During the online workshops, we will cover
four topics:
diversity of autism
working together with your child’s school
understanding sensory processing
understanding behaviour.

Location:
VICTORIA
via zoom online

Dates & Times (AEDT):
These workshops are part of a series of sessions
but you can choose if you would like to register
for each session or just the individual ones you
are able to join.
*Please note that this is not a webinar but is
an online workshop where we will work
collaboratively together online across the
sessions.

Diversity of Autism
Tues 25 May, 2021
10:00 AM - 12:00 PM
Understanding Behaviour
Tues 8 June, 2021
10:00 AM - 12:00 PM

Sensory Processing
Tues 1 June, 2021
10:00 AM - 12:00 PM
Working Together
Tues 15 June, 2021
10:00 AM - 12:00 PM

For more information and to register, visit www.positivepartnerships.com.au
or contact Rachael Dillon rdillon@autismspectrum.org.au

