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Порака од директорот на училиштето
Тешко е да се поверува дека повторно сме тука во нашиот 5-ти блок на COVID
ограничувања ... но еве го тоа! Се надевам дека сите ќе останете безбедни дома и ќе
управувате со предизвиците што доаѓаат со заклучувањето. Иако сите сме експерти
за тоа како тие работат, тоа не ги олеснува секојдневните борби за работа од дома
со деца. Оваа брза промена кон учење од далечина може да биде предизвик за
студентите, особено ако тие имале важни активности или работи за кои треба да се
радуваат, како што е настанот во нашата земја. Ве молиме, запомнете да
контактирате со нас преку нашите е-пошта подолу, ако има нешто што можеме да
сториме за да ве поддржиме вас или вашето дете во овој момент - ние сме тука за
да помогнеме каде и да можеме! Мислам дека сите имаме прсти вкрстени дека ова
ќе биде краток, остар блок на ограничувања и дека ќе се вратиме на училиште
следната среда како што беше планирано.
Денес и вторник ќе ја спроведуваме нашата програма за учење преку Интернет, оваа
информација беше испратена преку Compass во петокот. Ако имате какви било
прашања во врска со ова, контактирајте не преку е-поштата за Поддршка на
подрачјето:
подготвителна година prep@kororoitcreekps.vic.edu.au
Прво одделение grade1support@kororoitcreekps.vic.edu.au
Второ одделение grade2support@kororoitcreekps.vic.edu.au
Трето одделение grade3support@kororoitcreekps.vic.edu.au
Четврто одделение grade4support@kororoitcreekps.vic.edu.au
Петто одделение grade5support@kororoitcreekps.vic.edu.au
Шесто одделение grade6support@kororoitcreekps.vic.edu.au

На сите им посакувам се најдобро во следните неколку дена под ограничувања, знам дека може да
биде навистина тешко за семејствата. Ве молиме, 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

Како што сте свесни, моето породилно отсуство брзо се приближува. Мојот последен официјален ден
ќе биде четврток, 29 јули, а Alan Noye ќе го преземе директорот на училиштето во петок, 30 јули.
Тесно соработував со Alan во изминатите неколку недели за да обезбедам темелна транзиција и се
чувствувам уверен дека училиштето ќе биде во добри раце.
За да се осигура дека лидерскиот тим може да продолжи успешно да работи, Emma Holmes, една од
нашите искусни водечки наставници, беше успешна во добивањето вршител на должноста помошник
директор на училиштето. Ема ќе стане член на нашиот тим на високи лидери и тесно ќе соработува со
Alan, Allira, Drita и Habiba за да обезбеди најдобри резултати за нашите студенти и пошироката
заедница.
Конференции ученици-родители-наставници
Информациите беа испратени во петокот во врска со нашите конференции ученици родителинаставници што ќе се одржат во понеделник на 26-ти и вторник на 27-ми јули преку WebEx. Првично
планиравме да ги спроведеме како „Конференции предводени од студенти“, но со сегашното
нарушување на COVID, моравме да направиме алтернативни аранжмани. Ако веќе не сте го сториле
тоа, одвојте време за вашата онлајн конференција преку компас.
Имајте на ум дека времето за завршување на училиштето ќе биде во 13.30 часот во вторник, 27 јули,
за да дозволите одржување конференции.

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

Француски ручеци и Денот на костумите се одложени
Поради сегашните ограничувања, француската недела се одложува за 4-та недела од училишниот
мандат.
Ручеците ќе бидат во следните денови:
Подготвителен, одделение 1, одделение 2: понеделник 2 август
Одделение 3, Одделение 4: Вторник 3 август
Одделение 5, Одделение 6: Среда 4 август
Ден на костумите во целото училиште: четврток 5 август
Капетани на часот за семестар 2 2021 година
По многу темелна постапка, ќе ги објавиме капетаните на класите од семестарот 2 за време на нашето
виртуелно собрание во среда, а домашните наставници ќе им презентираат значки на успешните
ученици. Поради сегашните околности, родителите нема да можат да присуствуваат, сепак, ние ќе
осигуриме дека се направени многу фотографии за да се овековечи специјалниот момент за вас - овие
фотографии ќе бидат објавени во нашиот следен билтен. Нормално е студентите да се чувствуваат
разочарани ако не биле успешни, сепак, важно е да разговараат со нив за тоа како се чувствуваат и да
гледаат на тоа како можност да изградат еластичност и да го признаат успехот на своите врсници.
Наставниците ќе контактираат со родителите пред училишниот собир да знаете дали вашето дете било
успешно.
Потсетување: KCPS е училиште без ореви
Ве молиме, осигурете се дека целата храна донесена на училиште е без ореви, бидејќи имаме неколку
деца со сериозни алергии на ореви и производи од ореви.
Облека во боја Собирање средства до крајот на училиштето Термин 2
Би сакал да кажам огромна, голема благодарност до сите во нашата заедница за дарежливите
донации за нашиот ден во боја во последната недела од училишниот мандат 2. Беше прекрасно да се
видат ученици во нивниот живописен домашен дух додека ги завршуваат своите предизвици . Беше
навистина одличен ден!
Преку вашите донации, успеавме да собереме $2,013.65 за Royal Children’s Hospital, што е многу важна
причина за нас во KCPS затоа што имаме неколку студенти кои пристапуваат до нивните услуги и тие
беа неверојатни.
Ден на собирање средства ANZAC
Caroline Springs RSL неодамна го заклучи своето ANZAC Day Appeal и KCPS е идентификуван како едно
од 5-те училишта чиј придонес имал значително влијание врз собраните средства. За да ни се
заблагодари за нашите напори и придонес, RSL донираше неколку книги што се достапни во нашата
библиотека. Во име на мене и на Caroline Springs RSL, би сакал да ви се заблагодарам за вашата
дарежливост и придонесот кон оваа голема цел.
Паметни часовници
Само брз потсетник за нашата политика за мобилни телефони. Паметните часовници се сметаат за
„мобилен уред“ доколку имаат пристап до мобилни податоци, т.е. може да се поврзе на Интернет и да
испраќа / прима текстови и повици, итн.
Ако вашето дете има паметен часовник, може да го донесе на училиште, сепак, од нив ќе биде
побарано да го чуваат во торбата во текот на целиот училишен ден.
Други популарни часовници, како што е Fitbit, кои немаат пристап до мобилни податоци, може да се
носат на училиште. Ова е во согласност со политиката за мобилни телефони Department of Education’s
Можете да пристапите до политиката подолу.
https://kororoitcreekps.vic.edu.au/wp-content/uploads/2020/03/Mobile-Phones-Student-Use-Policy-2020.pdf
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ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ
23 јули – Извештаи за ученици испратени до родителите преку Compass
23 јули – Шесто одделение Окружен меѓуучилишен спортски финале
26-27 јули – Конференции ученици-родители-наставници
27 јули – Учениците го завршуваат училиштето во 13:30 часот, за да одржат конференции
4-6 август – Австралиски натпревар по математика 3-6 одделение
5 август – Прослава на учење за шесто одделение од 9:00 до 9:30 часот
5 август – Одбележување на 1 одделение „100 дена училиште“ во 10: 00-11: 00 часот
6 август – Подготвителна година Прослава „100 дена училиште“ во 10: 00-11: 00 часот
13 август – CSEF (Camps, Sports and Excursion Fund) апликациите се затвораат
16 август – Ден на наставната програма. Учениците не одат на училиште
8 септември – Боја Забава Стартувај P-2
9 септември – Боја Забавно Стартувај 3-6
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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Каков е тој звук?
Музика на училишно sessionвонче: Можеби сте забележале дека музиката на училишната сесија ellвоно
звучи поинаку оваа година. Музичките капетани Абе и Ошошуа работеа на промена на музиката што ја
слушаме секој месец и изложување на KCPS на низа различна музика.
Како функционира: Секој месец учениците од 4-6 одделение имаат можност да гласаат за избран жанр на
музика што ќе се игра над П.А. Музичките капетани потоа работат да најдат соодветни примери на
избраниот жанр и да ги објават.

Избраниот жанр за јули: панк, метал и хард рок
Како звучи:
"Овие форми на музика се состојат главно од тврди тапани, силни
електрични гитари и гласно пеење. Панкот останува со низок тон,
додека повеќето метални песни се изведуваат со висок тон. Тоа прави
да се чувствувате моќно и инспирирано да правите повеќе. Сите
метални и панк-песните се форте и фортисимо. Повеќето метални и
панк-песни се зголемуваат во обемот, ова се нарекува крешендо “.
– Joshua (Капетан на музика во KCPS)
Музичка историја:
Панк рок е музички жанр кој се појави во средината на 1970-тите. Вкоренети во гаражниот рок од 60-тите години на минатиот век,
панк-бендовите ги отфрлија согледуваните ексцеси на мејнстрим-рок од 1970-тите. Тие обично компонираа кратки песни со брза
мелодија. Панк ја прифаќа етиката „направи сам“; многу бендови произведуваат снимки самостојно и ги дистрибуираат преку
независни издавачки куќи.
Хеви метал е жанр на рок-музика што се разви во доцните 1960-ти и раните 1970-ти, главно во Велика Британија и САД. Со корени во
блуз рок, хеви метал бендовите развија густ, масивен звук, карактеризиран со дисторзија, продолжени солови на гитара, нагласени
ритмови и гласност.

Плејлистата:

Капетаните на музиката одлучија затоа што имавме
музика од 1 недела во јуни, таа ќе продолжи до јули.
Учениците од 4-6 одделение следната недела ќе
гласаат за новиот жанр, кој започнува во август.

Iron Maiden - Flight of Icarus
Animals as Leaders – CAFO
Metallica - Enter Sandman
Led Zeppelin - Immigrant Song
Black Sabbath - Iron Man
The Ramones - Sheena is a punk rocker
The Ramones - 7 and 7 is
The Clash - London Calling
The Clash - Should I Stay or Should I go
The Saints - I'm Stranded
The Living Eyes – Better Think Again

Проектот за одржливост @ KCPS
Зелениот тим би сакал да ги поздрави сите назад на училишниот мандат 3!
Последниот мандат, капитените на зелените
тимови учествуваа на информативната сесија
на Melton City за едукација на отпад.
Помлади студенти истражуваа теми,
вклучително:
 проблеми со депониите
 видови на пакување и со што би
можеле да го заменат
 Што е фрлачко општество?
 кои предмети можат да се
рециклираат?
 размислување како одржлив купувач
 како да се биде легенда на кутијата
за ручек!

Ревизија на ѓубре

Високи студенти истражуваа теми
вклучително:
 проблемот со ѓубрето
 Кои се ефектите од легло?
 Зошто е важна водата?
 колку трае ѓубрето
 Идеи за движење напред
 Ревидирајте го ѓубрето во нашето
училиште

Високи студенти завршија
преглед на ѓубре во KCPS каде
што составија податоци
засновани на количината ѓубре
што се најде на овалот.
Студентите потоа ги презентираа
своите откритија на графикон.
Како што можете да видите, за
жал, има многу обвивки и
остатоци од храна кои се
расфрлани.
Па, што можат студентите да
направат за да помогнат?
Одличен начин да се намали
количината на ѓубре е ГОЛА
ХРАНА!

Денот ГОЛА ХРАНА е шанса за нашите студенти да разберат што можат да направат
за нивното здравје и здравјето на планетата. Ваков настан може да им даде на сите во
KCPS вкус на придобивките, практичноста и забавата вклучени во пакувањето здрав,
ручек без амбалажи.
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.
- Спакувајте цели парчиња овошје ... и многу повеќе!

KCPS учествува во Програмата за спасување на големи батерии!
Што е тоа? Програма за рециклирање на батерии дизајнирана за рециклирање
на користени батерии кои инаку би придонеле значително за депонија.
Зошто? Само 3% од користените батерии се рециклираат одговорно!
Како да се вклучам? Разговарајте со членовите на вашето семејство и
пријателите за собирање на користените батерии и понесете ги до корпата за
донации во училиште!
Училиштето кое собира најмногу батерии освојува $1000!
Повикувајќи ги сите суперхерои за рециклирање на батерии! Нашето училиште
има потреба од ваша помош за да рециклира што повеќе батерии за да може:
СПАСИТЕ ЈА СРЕДИНА, ЗАШТЕДЕТЕ ЈА ПЛАНЕТАТА И НАПРАВЕТЕ РАЗЛИКА СО
ГОЛЕМАТА СПАСУВАЊЕ НА БАТЕРИИТЕ! #TheBigBatteryRescue #StocklandLiving

