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Порака од в.д директорот на училиштето 

Здраво родители и семејства, 

Како што би биле свесни, вчера беше последниот ден на Bethany во училиштето 

пред да започне со она што ќе биде возбудливо време за неа и за нејзиното 

семејство по втор пат да станат мајка. Задоволен сум што сум ВД директор на 

училиштето следната година и ќе продолжам да работам заедно со нашата 

прекрасна училишна заедница и високите стандарди што ги очекува нашата 

заедница. 

За оние кои не ме познаваат, ја започнав својата наставничка кариера на Mowbray 

College и сега сум деветта година тука во KCPS. За време на моето време овде имав 

голем број улоги низ училиштето, кои вклучуваат наставник во училница, Водечки 

наставник и Асистент-директор од подготвително одделение до шесто одделение 

низ различни години. Во овие улоги, работев со многу студенти и семејства и со 

нетрпение очекувам да ги продолжам овие односи и да воспоставам нови врски. 

Знам дека со моменталната клима е предизвик за нашата училишна заедница да 

остане поврзана, но со нетрпение очекувам да ги поздравам родителите во училниците кога е 

безбедно да се направи тоа. 

 

 
 
Недела на француски прослави 

Само за потсетување дека следната недела ќе ја прославиме нашата француска програма. 

Францускиот јазик е јазик што го учиме во KCPS и е важна компонента на нашиот PYP. Кантината ќе 

обезбеди француски ручек за студенти во текот на целата недела кои веќе извршиле нарачка пред да 

влезат во ограничувањата на COVID. Кантината ќе работи со вообичаени нарачки за ручек во текот на 

целата недела, ако не сте нарачале француски ручек. 

Исто така, ќе имаме француски ден за костими во четврток, па се надеваме дека ќе видиме што е 

можно повеќе студенти во француски бои. 

Ручеците ќе бидат поделени во следните датуми: 

Првично, одделение 1 и одделение 2 Понеделник 2 август 

3 одделение и 4 одделение Вторник 3 август 

Одделение 5 и 6 одделение Среда 4 август 

Нивоа на целата година – 
 француски ден на костими 

 
Четврток 5 август 
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Потсетник за КОВИД 

Со нашето враќање на училиште, важно е да продолжиме да ги чуваме сите безбедни со тоа што ќе се 
увериме дека ги следиме сите правила препорачани од Department of Health и Deapartment of 
Education and Training.  
 

Овие вклучуваат: 

• Бидете сигурни дека ги потсетуваме учениците да ги мијат рацете и да користат средства за 

дезинфекција на рацете во текот на целиот ден. 

• Ако некој е болен, не треба да доаѓа на училиште и треба да се тестира. 

• Сите родители ќе треба да носат маска додека се на училиште за да ги земат или остават 

учениците. 

• Ве молиме, проверете дали не сте се собрале на училишна површина. 

• Посетителите на училиштето ќе бидат ограничени само на витални посетители. 

• Сите посетители на училиштето мора да се најават преку QR-код и да носат маска постојано. 

 

Далечинско и флексибилно учење 

Уште еднаш, би сакал да ги пофалам сите за вашата напорна работа во изминатите две недели во 

далечинско и флексибилно учење. Знам дека беше разочарувачки повторно да се најдеме во оваа 

ситуација, но навистина бев горд на тоа како нашите ученици се вклучија во учењето и поддршката 

уште еднаш од семејствата. Исто така, би сакал да му се заблагодарам на нашиот прекрасен персонал 

што можеше брзо да премине во средина за онлајн настава. 

Mondayе испратам Формулар за Google во понеделник за сите родители што сакаат да дадат повратни 

информации за искуството и, каде што е можно, да вклучат какви било промени што се усогласуваат со 

упатствата за DET и се практични. 

 

Анкета за мислење на родителите 
 

НИЕ САКАМЕ НАШИТЕ РОДИТЕЛИ / ЧУВАРИ ДА НИ КАЖАТ ШТО МИСЛАТ 
 

Нашето училиште спроведува истражување за да открие што мислат родителите / старателите за 
нашето училиште. Анкета за мислење за родители / старатели е годишно истражување понудено од 
Одделот за образование и обука што се спроведува помеѓу примерок од случајно избрани родители / 
старатели (претходно познато како Анкета за мислење на родители). Тој е дизајниран да им помогне 
на училиштата да стекнат разбирање за перцепцијата на семејствата за училишната клима, 
однесувањето на учениците, ангажманот на учениците и искуствата од далечинско и флексибилно 
учење. Нашето училиште ќе ги искористи резултатите од истражувањето за да помогне во 
информирањето и насочувањето на идните стратегии за планирање и подобрување на училиштето. 
 

Приближно 30 проценти од родителите ќе бидат поканети да учествуваат во истражувањето оваа 
година. Сите одговори на истражувањето се анонимни. Е -пошта за Compass ќе биде испратена во 
вторник на 3 август или среда на 4 август со вашите податоци. Анкетата ќе биде отворена до           
петок 3 септември. 
 

Анкетата ќе се спроведе преку Интернет, потребни се само 20 минути за да се заврши и може да се 
пристапи во секое погодно време во периодот на теренска работа на десктоп компјутери, лаптопи, 
таблети или паметни телефони. Интернет-анкетата ќе биде достапна на низа јазици, освен на 
англиски. Тие вклучуваат: арапски, виетнамски, мандарински, чин, хинди, јапонски, сомалиски, турски, 
панџаби и грчки. 
 

Случајно избраните семејства ќе бидат известени со детали за тоа како да учествуваат во анкетата. 
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Капетани на класата 

Нашите капетани од класа од два семестри беа објавени на нашето онлајн училишно собрание во 

средата. За жал, поради моменталните околности, родителите не можеа да присуствуваат, сепак, 

направивме многу фотографии за да го фатиме моментот. Нашите капетани на класите исто така ќе ја 

формираат нашата „Група за зајакнување на студентите“ и ќе го имаат првиот состанок во наредните 

недели, каде што ќе разговараат за своите улоги и одговорности. Водечката наставничка Stephanie 

Leonard тесно ќе соработува со нашата нова „Група за зајакнување“ оваа година. Агендата за овие 

двонеделни состаноци ќе биде оптоварена и ќе вклучува различни теми, вклучително и повратни 

информации, собирање податоци и иницијативи што можат да бидат воведени низ училиштето. 

Капетаните на класите ќе бидат важен глас за нивните врсници. Беше одлично да се види нивната 

возбуда кога ја слушнаа објавата и со нетрпение очекувам да работам со нив оваа година. 
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H01   Harrison & Kendall H02   Ariana & Jylon 

H03   Noah & Alister H04   Lachlan & Lamia 

H05   Ivy & Ojas H06   Emily & Eddison 

H09   Om & Willow 

H07   Leilani & Akshye H08   Ravat & Devam 

H10  Addison & Viuna H11   Jayna & Phoenix 

H12   Daniel & Christian H13   Sabiha & Leyla 

H14   Besart & Aadhya H15   Alana & Ayan 

H16   Sehajpreet & Michael H17    Dalia & Dean 

H18   Vihaan & Krish H19   Atharv & Sayuri 

H20   Arleen & Vedant H21   Maya & Jaiden 

H22   Zehra & Parwan H23   Kartik & Joanne 

H24   Salman & Sakthi 

H25   Saisha & Sumishka H26   Zachary & Alan 

H27   Saamya & Terry H28   Nathan & Alyana 

H29   Ruby & Apeksha H54   Agnes & Viraj 

H55   Tiya & Emily H56   Maxine & Josiah 

H38   Mahi & Krrish H39   Elena & Dhiyaa 

H40   Zeena & Jai Akash H41   Aamna & Amy 

H42   Liorah & Jacob H43   Ruby & Angus 

H44   Alyssa & Geneva H45   Maddi & Aysha 

H46   Aayna & Yugveer 

H30   Manav & Judith H31   Jasmeet & Matilda 

H32   Krish & Ashvitha H33   Aiden & Will 

H34   Gabriel & Alysia H35   Isaiah & Amelia 

H36   Ayden & Christabelle H37   Sophie & Dylan 
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ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ 

• 2 август – Француски ручек: Подготвително одделение, одделение 1 и одделение 2 

• 3 август – Руски ручек: 3 одделение и 4 одделение 

• 4 август – Француски ручек: 5 одделение и 6 одделение 

• 5 август – Ден на француски носии 

6 август – Ден на изложба за изложба од 6 одделение 

6 август – Одделение Подготвителен „100 дена училиште“ Прослава во 10:00-11:00 часот 

4-6 август – Австралиски натпревар по математика Одделение 3-6 

12 август – Прослава 1 одделение „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 

17 септември – Последен ден на училиште Термин 3. Учениците завршуваат во 14:30 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/ 

 

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


 
 

Уметност    Третоодделенци на часови по уметност ја истражуваат 

работата на Claude Monet. Студентите „влегоа во чевлите на 

Claude Monet “ обидувајќи се да ги користат истите техники 

и стил што ги користеше за да ја создаде својата уметност, 

вклучувајќи бришење, не миење на четката, мешање на боите 

на уметничкото дело и само делумно мешање на боите за да 

изгледа како да се движи парчиња уметнички дела. Студентите направија 

фантастична работа прифаќајќи ги и техниките и стилот на Claude Monet и излегоа од својата 

удобна зона за да го постигнат ова. 
 

Физичка едукација      Во физичкото образование, помладите студенти штотуку ја 

завршија својата единица за движење, истражувајќи како можат да ги движат своите тела на 

различни начини. Студентите научија различни танци, вклучувајќи ги Nut Bush, Cha Cha Slide и 

Macarena. Студентите исто така истражуваа рамнотежа и како можат да изведат различни 

гимнастички движења, вклучувајќи форми, рамнотежи и ролни. Постарите студенти, исто така, ја 

завршија својата единица за движење каде што истражуваат различни начини на кои можат да ги 

преместат телата во група за да создадат рутина. Следната недела тие ќе ги извршуваат овие 

рутини пред своите соученици. Во текот на следните неколку недели, нивоата на целата година 

сега ќе се фокусираат на нивната следна единица, Игри со инвазија. Во рамките на оваа единица, 

помладите ученици ќе истражуваат различни основни моторни вештини како што се удирање, 

одбивање и додавање на топката. Постарите студенти ќе ги истражат вештините и стратегиите 

што ги користиме во инвазивни игри и како можеме да ги пренесеме во различни спортови за да 

постигнеме успех како тим. 
 

Француски   На француски јазик, учениците од првично учеа за 

значајни места додека изразуваа како се чувствуваат на тие места. Тие учеа за 

„l’école“ (училиште), „chez moi“ (мојот дом), le docteur (докторот) и le parc 

(паркот). Студентите илустрираат едно од нивните омилени места и го 

означуваат на француски јазик. Тие, исто така, ги елаборираа различните 

активности што ги прават да го сакаат ова место. Ми се допаѓа „lire“ (читање) 

на „l’école“ (училиште).  

 

Музика      Како што можеби знаете, музичкиот тим организираше настапи за родители 

за време на училишниот термин 2. За жал, поради учењето преку Интернет, не можеме да 

продолжиме со ова. Меѓутоа, за да го прославиме успехот на вашите ученици, успеавме да го 

снимиме секој од нивните настапи во 9 -та и 10 -та недела од 2 -риот училишен термин. 

Студентите завршија фантастична работа, особено што не свиреа на своите инструменти скоро 

еден месец. Се надеваме дека ќе уживате во овие настапи. 



Проектот за одржливост @ KCPS 
 

Состаноци на капетанот на зелениот тим 
 

Ние сме многу возбудени што нашите состаноци на капетанот на Зелениот тим 

започнуваат повторно во недела 4. Ова е фантастична можност за нашите помлади 

и постари капетани да разговараат, планираат и спроведуваат иницијативи за 

одржливост во рамките на заедницата на KCPS.  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Бидете сигурни да внимавате во нашиот следен билтен за да видите колку 

собравме досега! 


