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Добредојде Назад
Нашиот персонал од KCPS беше среќен што ги пречека сите наши студенти во
одреден капацитет во текот на третата недела. Бевме толку импресионирани од
непречената транзиција што можеа да ја направат студентите и колку беа желни да
се вратат на своето учење и да се видат со пријателите што ги пропуштија во текот на
долгиот период. Со нетрпение очекуваме следната недела да се вратат нашите
ученици од трето и четврто одделение.
Во текот на следните недели, училниците ќе се фокусираат на враќање на рутините
во училницата, осигурувајќи дека ќе се фокусираме на благосостојбата на учениците
и ќе се осигураме дека ќе се фокусираме на писменоста и математиката, како и
подготовка на податоци за оценување за известување до крајот на годината.
Откажано пливањето поради COVID-19
Ако часовите по пливање на вашето дете се откажани во термин 3 или термин 4,
75,00 американски долари се обработени на вашата семејна сметка. Ако сте имале
неплатени такси, $ 75,00 се распределуваат на тие такси. Ако веќе сте ги платиле
таксите, 75,00 американски долари ќе останат на вашата семејна сметка и ќе се
користат за надоместоци за пливање во 2022 година.

Училишен концерт и матура
За жал, во оваа фаза под ограничувања, не можеме да го одржиме концертот или дипломирањето на
крајот на годината, како што би го правеле во минатото. Ги прилагодивме ноќите да го одразуваат она
што веруваме дека можеме да го направиме според патоказот поставен од CHO и Premier.
Нашиот концерт на крајот на годината ќе се снима и нема да ја одржиме концертната вечер како
претходните години. Овој филм ќе биде достапен за сите семејства. За нашето дипломирање за
шестгодишни ученици, ние ќе имаме учениците да учествуваат на церемонија во училиште и се
надеваме дека ќе им понудиме покана на родителите да дојдат на лице место и да прослават, но сето
тоа ќе зависи од она што ни е дозволено да го правиме под водичот за операции на училиштето.
Семејно отсуство
Во петтата недела, ќе се збогуваме со Allira кога ќе започне со семејното отсуство. Родителите во
подготвителната година и прво одделение ќе бидат поддржани од Leesa Cilia, која ќе ја преземе
функцијата привремен помошник директор на училиштето. Leesa доаѓа со огромно искуство во текот
на подготвителната година и остатокот од училиштето.

ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ
•

1 Ноември – Ден на наставната програма во училиште. Учениците не посетуваат училиште

•

2 Ноември – Државен празник на Melbourne Cup

•

5 Ноември – Се очекува сите ученици да се вратат на учење на лице место од понеделник до петок

•

24 Ноември – Трчање во боја настан за трето одделение до шесто одделение

•

25 Ноември – Трчање во боја настан за градинка до второ одделение
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/

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

Уметност

Во уметноста, ние бевме возбудени да ги поздравиме студентите

од подготвителната година назад за уметност. Успеавме да ја истражиме природата
во нашата уметност и како можеме да користиме природни материјали на различни
креативни начини за да создадеме конечно уметничко дело. Студентите истражуваа
природни материјали како што се лисја, стапови, трева и нечистотија и
манипулираа со овие предмети за да добијат опсег на ефекти за да ги создадат
нивните конечни уметнички дела. Исто така, тестиравме голем број лепила со цел
да утврдиме што работи најдобро.

Физичка едукација

На часот по физичко воспитување овие две недели, ги

пречекавме учениците од подготвителната година, прво одделение, второ одделение, како и петто и
шестоодделенци! Овие студенти ја прегледаа важноста да се биде физички активен и почнаа да ги
истражуваат основните вештини за додавање, скокање и клоцање. Овие студенти ќе ротираат низ
секоја од овие вештини во текот на 2-неделен циклус за да се осигураат дека секој од нив има
соодветна можност да ги развие и примени овие вештини. За време на онлајн лекциите во живо од
трето до петто одделение, учениците се распрашуваа за седентарно однесување и идентификуваа
колку часа дневно треба да бидат активни. Овие студенти исто така ги истражуваат различните
интензитети на вежбање и стекнаа некои стратегии за да останат активни во текот на денот. Учениците
од шесто одделение продолжија со изложбената студија и ја одбраа областа на
Трансдисциплинарната тема што е од најголем интерес за нив. Студентите почнаа да ги развиваат
своите тест прашања користејќи клучни концепти што ќе ги водат низ нивниот тест процес.

Француски

Во четврто одделение, работевме на

приказната за Книгата за џунглата. Учениците научија некои
француски клучни зборови од приказната. За време на учењето
преку Интернет, направивме неколку квизови за да ги разгледаме
тие зборови и исто така вежбавме како да напишеме двојазична
приказна користејќи различни алатки како што се мапи на
приказни, резимеа, описи и кратки текстови. Студентите исто така
напишаа свои приказни додека ги вклучија француските клучни
зборови што ги научија. Со повремено враќање на училиште, ние с
still уште се надеваме дека до крајот на 4 -тиот термин, учениците
ќе можат да ги користат своите списи за да создадат училишна претстава што ќе прикажува свои верзии
на Книгата за џунглата.
.

Музика

Беше фантастично да се видат сите ученици што

почнаа да се враќаат на училиште.
Студентите од првично учеа за „Како можеме да ги претвориме
моделите во музика“ со фокус на читање на ритамот Та и Ти-Ти.
Учениците од првично ги читаат и толкуваат ритмите, боите и
бројките на графички партитури за успешно изведување на познати
песни на ксилофони. Студентите ги практикуваа овие вештини во
целиот клас, партнер и индивидуални контексти и имплементираа
стратегии за практика за да го поддржат нивниот успех.
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Билтен за OSHC 22/10/2021
Каква одлична вест, конечно, ние сме надвор од силните ограничувања за СОВИД. Пресреќни
сме што сме сведоци на среќните лица на децата.
Оваа недела, правиме активности базирани на темата Environmentивотна средина и број на
птици во дворот.
Следната недела, ќе го прославиме Ноќта на вештерките. На децата ќе им бидат овозможени
уметнички и занаетчиски активности и игри.
Обезбедуваме здрав избор на појадок на сесијата пред училиште и здрава попладневна ужина
на сесијата после училиште. Ние ги следиме советите за здрава исхрана на Nutrition Australia
Ги испуштаме децата од подготвителна година и прво одделение во училиште по утринската
сесија и ги собираме сите деца од училиштето за попладневната сесија.
На 01/11/2021 ќе го организираме Денот на наставната програма ако добиеме посакуван број
деца.
Нашата програма за летен одмор ќе работи:
Од 20/12/2021 до 23/12/21 во декември &
Од 04/01/2022 до 28/01/2022 во јануари
Настани од интерес ќе бидат екскурзии и настани на лице место со многу забавни активности.
Нашите работни часови се:
Пред грижа за училиште- 6:30 - 8:45 часот
Грижа по училиште- 15:15 - 18:30 часот
Програма за одмор на училиште- 6:30 -18:30 часот
Ден на наставната програма- 6:30 -18:30 часот
Ве молиме, не двоумете се да не контактирате доколку имате какви било прашања
Нашите детали за контакт:
Mamata.jagaty@ymca.org.au
Kororoitcreekoshc@ymca.org.au
Број на услуга: 0419 877 251 / 0437 527 623
Број за услуги на клиентите: 8371 0500
Посетете
ја
https://childrensprograms.ymca.org.au/before-after-school-programs/kororoit-creekprimary за повеќе информации, запишување и резервација.

Тимот на OSHC

