
 

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

  4 јуни 2021 година 
 

Учење преку Интернет 4.0 @ KCPS 
Бидејќи сега ја проширивме нашата програма за учење преку Интернет поради 
најавата за продолжување на заклучувањето, сите информации во врска со 
очекувањата, платформите и како ќе изгледаат, се достапни на Cmpass. Ве молиме, 
контактирајте преку адреси за е-пошта на училиште или област доколку ви треба 
дополнителна поддршка. 
 

Се надевам дека вашето дете / деца денес уживаа во нивните сесии на Интернет - 
Знам дека тие не го заменуваат учењето во училница со своите врсници и 
наставници, но се надеваме дека тоа ги поддржува да се чувствуваат поврзани и да 
го продолжат своето учење низ периодот на заклучување. Многу сме возбудени што 
ги гледаме нашите ученици назад во училиште следниот петок! 
 
10-ти роденден на Kororoit Creek Primary School! 
Можете ли да верувате дека оваа година KCPS е отворен 10 години? Се чини дека 
само вчера бевме ново училиште отворено со само 260 запишани и сега веќе десет 
години имаме скоро 1400 ученици и над 130 вработени. 
 

Во текот на десет години има многу што да се прослави, од постигнување на нашата 
акредитација за ИБ до многуте спортски и академски достигнувања на нашите 

студенти. Многу од нашите семејства и вработени, исто така, ќе се сетат во 2012 година, ние 
поздравивме многу студенти и вработени по затворањето на Mowbray College, ова беше многу 
незаборавен чекор во нашето патување. 
 

Како училиште, како што продолжуваме да растеме и да размислуваме за нашата практика, нашиот 
преглед на училиште во 2020 година беше прекрасна можност да го прославиме нашиот успех. 
Планираме цела училишна роденденска забава во Термин 4, ова ќе биде шанса заедно да го 
прославиме нашето прекрасно училиште како заедница (се надевам - ќе зависи од ограничувањата на 
COVID) 
 
Откажана е екскурзија на ACMI од четврто одделение и меѓуучилишни спортови од шесто 
одделение 
Ако вашето дете требаше да учествува во екскурзија на четврто одделение ACMI, парите ќе останат на 
вашата семејна сметка и ќе можат да се користат за идна екскурзија. Ова исто така ќе се однесува на 
семејствата кои платиле за своите деца да посетуваат меѓуучилишни спортови. 
 
Камп од петто одделение 
Во оваа фаза, кампот од петто одделение сè уште ќе трае, нема објавено совет дека камповите не 
треба да одат напред откако ќе заврши заклучувањето. Ако ова се промени, ние ќе го комуницираме 
ова со нашите семејства од петто одделение веднаш штом информациите ќе бидат достапни. 
 
Инстаграм 
Беше прекрасно да се видат толку многу семејства кои ја следат нашата нова сметка. Ако сакате да го 
следите, направете го тоа на @kororoitps. 
 
На сите им посакувам се најдобро во следните неколку дена, додека сме под ограничувања, знам дека 
може да биде навистина тешко за семејствата. Се надевам дека одвоивте време да се погрижите 
малку за себе, без разлика дали станува збор за долга прошетка, топла бања или читање книга, 
проверете дали одвоивте време да се грижите за себе. 
 
Kids Helpline 1800 55 1800     Lifeline 13 11 14      1800 RESPECT 1800 737 732     Parentline 13 22 89 
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https://instagram.com/kororoitps


 

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

ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ 

14 јуни – Роденден на кралицата, државен празник. Учениците не одат на училиште 

15-17 јуни – Камп од петто одделение, Група 1 

21-23 јуни – Камп од петто одделение, група 2 

21 June – Настан за капитените на зелените тимови во подготвително до второ одделение. 

23 June – Настан за капитените на зелените тимови од трето до шесто одделение.  

25 јуни – Последен ден од училишниот термин 2. Учениците завршуваат во 14:30 часот 

12 јули – Прв ден од училишниот термин 3 

 
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/ 

 

https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/


 

 

 

 
 
 
 
 

Уметност  Учениците од петто одделение истражуваат различни техники на сликање со цел да добијат 

ефект во нивната уметничка изработка. Тие побараа акварелна боја и акрилна боја во комбинација со низа 

алатки и стилови на сликање со цел да донесат одлуки за тоа што најмногу им се допаѓа. Студентите работат на 

користење на овие техники со цел да создадат своја слика со тематика на природата, осигурувајќи дека тие ги 

користат техниките за сликање кои најдобро функционираат за нивното создавање. 

 
Физичка едукација  Во текот на изминатите две недели во физичко образование, студентите 

продолжија да ги испитуваат единиците за здравје, фитнес и движење. Подготвителната година и учениците од 

прво одделение истражуваа активности и креативни движења како што се танц и вежби за да им помогнат да 

идентификуваат некои од различните начини на кои можат да го движат своето тело. Учениците од второ 

одделение продолжија да истражуваат интензитет на вежбање, фокусирајќи се на тоа како овие различни 

интензитети го прават нашето тело да се чувствува. За да го направат ова, студентите се занимаваа со различни 

вежби, како што се јога, учење вештина со топка и играње игри со ознаки што им овозможува да рефлектираат 

како се чувствуваат нивните тела по секоја активност и затоа ги споредуваат интензитетите. Од трето одделение 

до шесто одделение сега се фокусираат на работа во тим за создавање рутина на движење кон музиката. За да ги 

поддржат со ова, студентите истражија претходно креирани рутини на нивните АјПад кои ги поддржуваа во 

учење рутини како што е Nutbush, како и рутина за контрола на топка на песната The Greatest Showman. За 

остатокот од единицата, третоодделенците до шестоодделенците сега ќе го користат своето време во своите 

тимови за да продолжат да ја создаваат својата рутина на музика. 

Француски  Учениците од трето одделение напорно работат овој 

термин, учат за пишување и читање рецепти на француски јазик. Прашавме кои 

јазични одлики прават ефективен рецепт и како можеме да ги идентификуваме 

императивните глаголи во текстот. Студентите играа игри со мемориски картички 

и го Charades овој термин, учејќи многу вокабулар за нивните рецепти. Минатата 

недела, разгледавме пусти. Истражувавме состојки за кои мислевме дека може да 

влезат во рецепт за пусти, и користејќи речници со слики и претходно знаење, 

учениците го напишаа својот сопствен рецепт целосно на француски јазик. 

Француските наставници беа апсолутно разнесени од напорите на студентите!  
Музика   Две, четири и петмина одделенија учат за тоа што прави успешна изведба. Студентите работеа 

на развој на нивниот ансамбл, вештини за слушање и музичка писменост, како и за подобрување на нивната 

способност да свират на инструменти. Низ оваа единица, студентите развија репертоар на музика што можат да 

ја изведат. За жал, поради ограничувањата на COVID, не можеме повеќе да одржуваме настапи на училиште, 

сепак, ние сепак би сакале да ја славиме целата напорна работа што учениците ја вложија на своето учење и 

практикување. Willе го сториме тоа со снимање на настапи од секое одделение кога ќе се вратиме на училиште 

и ќе ги поставиме овие видеа во папката на Google Drive за пристап, гледање и славење со семејствата.  



The Victorian Premiers’ Reading Challenge is led by the Premier with the support of former premiers.

To register, visit education.vic.gov.au/prc



The Hon James Merlino MP

1 Treasury Place
Melbourne Victoria 3002

Telephone: +613 9651 5000

Acting Premier of Victoria

Dear Parent/Guardian

Welcome to the 2021 Victorian Premiers’ Reading Challenge.

As you know, reading helps our children build important literacy skills that will be with 
them for life.

Just as importantly, reading is a fun way to foster a lifelong love of learning in children.

When your child completes the Premiers’ Reading Challenge, they will receive a 
Certificate of Achievement signed by the Premier. This year, with more than 12,000 titles 
on the Premiers’ Reading Challenge reading list, there really is a book for everyone.

For children not yet at school, the Premiers’ Reading Challenge invites parents and 
carers to experience 40 books with their child. For students from Prep to Grade 2, the 
Premiers’ Reading Challenge is to read or experience 30 books, and for students in 
years 3 to 10, the Premiers’ Reading Challenge is to read 15 books.

I encourage you to visit the official Victorian Premiers’ Reading Challenge Facebook 
page, and join a community of participating parents and teachers. Here you can 
share stories, stay informed and celebrate your child’s journey through the Premiers’ 
Reading Challenge.

Good luck to you and your children as you embark on this year’s Premiers’ 
Reading Challenge!

Yours sincerely

The Hon James Merlino MP
Acting Premier of Victoria

https://www.facebook.com/VicPRC
https://www.facebook.com/VicPRC


diversity of autism
working together with your child’s school
understanding sensory processing
understanding behaviour.

During the online workshops, we will cover
four topics:

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.

Dates & Times (AEDT):

Diversity of Autism
Tues 25 May, 2021

10:00 AM - 12:00 PM

Working Together
Tues 15 June, 2021

10:00 AM - 12:00 PM

Sensory Processing
Tues 1 June, 2021

10:00 AM - 12:00 PM

Understanding Behaviour
Tues 8 June, 2021

10:00 AM - 12:00 PM

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.

Location:
VICTORIA 

via zoom online

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

VIC PARENT/CARER 
ONLINE WORKSHOP

https://www.positivepartnerships.com.au/workshop/?eventtemplate=40-online-parent-carer-workshop-4-sessions&event=372
https://www.positivepartnerships.com.au/workshop/?eventtemplate=40-online-parent-carer-workshop-4-sessions&event=372
https://www.positivepartnerships.com.au/workshop/?eventtemplate=40-online-parent-carer-workshop-4-sessions&event=372
https://www.positivepartnerships.com.au/workshop/?eventtemplate=40-online-parent-carer-workshop-4-sessions&event=372
https://www.positivepartnerships.com.au/workshop/?eventtemplate=40-online-parent-carer-workshop-4-sessions&event=372
https://www.positivepartnerships.com.au/workshop/?eventtemplate=40-online-parent-carer-workshop-4-sessions&event=372
https://www.positivepartnerships.com.au/workshop/?eventtemplate=40-online-parent-carer-workshop-4-sessions&event=372
http://www.positivepartnerships.com.au/
http://autismspectrum.org.au/

