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Ви благодариме за годината
Би сакал само да им се заблагодарам на сите наши прекрасни ученици, родители,
негуватели и персонал на KCPS за прекрасната година. Повторно имаше некои
предизвици со COVID и затворањето на училиштата, но успеавме да имаме успешна
година и да обезбедиме континуитет на учење за сите ученици во училиштето.
Би сакал да им посакам се најдобро на нашите шестоодделенци кои заминуваат во
средно. Оставивте траен впечаток во училиштето и знаеме дека сите вие ќе
продолжите да напредувате во вашето образовно патување понатаму.
На останатите наши студенти, со нетрпение очекуваме да им посакаме добредојде
на нашите нови подготвителни студенти за 2022 година, а исто така со нетрпение
очекуваме сите наши сегашни студенти да се вратат во годината со минимални
пречки.
Ве молиме погрижете се да имате мирен, безбеден и пријатен одмор за време на
празниците.

Последен ден од Училишниот термин
Последниот ден од училишниот термин ќе се одржи на 17 декември.
Ќе завршиме во 14.30 часот во петок. Училишните собранија на крајот на годината ќе
бидат само за учениците од П-6. На училишното собрание ќе можат да присуствуваат
и родители на шестоодделенци. Родителите кои ќе присуствуваат ќе треба да бидат двојно
вакцинирани и регистрирани.
Ден на чекор-ап
Нашиот KCPS Step Up Day ќе се одржи во четврток, 16 декември. Ова ќе биде денот кога учениците ќе
се сретнат со својот нов клас и нивниот нов учител.
Сите ученици ќе имаат еден од нивните пет пријатели во нивниот нов клас. Училиштето инвестираше
во софтвер кој гарантира дека сите наши препораки за наставници и барања за детски пријателства се
вградени во системот. Наставниците потоа ги проверуваат овие списоци како тим и потоа им се дава
конечна проверка од менаџерскиот тим.
Дипломирање од шесто одделение
Двајца вакцинирани членови на семејството ќе можат да присуствуваат на нашата матура во шесто
одделение. Надвор ќе има екран за гледање на отворањето и на наградите на целото училиште.
Откако ќе завршат главните почести, родителите ќе можат да влезат во салата кога нивните деца ќе
завршат и да гледаат како добиваат мечка и сертификат. Тие потоа ќе се вратат на кошаркарското
игралиште каде што ќе можат да се фотографираат и да гледаат како другите часови завршуваат на
големиот екран. Во следните часови, родителите потоа ќе влезат во салата за да ја следат
церемонијата на доделување награди.
За семејствата кои не можат да присуствуваат или сакаат членовите на семејството да гледаат, ќе ја
испратиме веб-страницата за стриминг на почетокот на следната недела.
18.45 часот
• Обраќање до директорот на училиштето и доделување на наградите
• Музичка презентација
• Рефлексија на годината (претставници од секоја училница)
19.15 часот
• H47, H48, H49 влегуваат во теретана
• Родителите влегуваат во теретана
• Презентација по паралелки
• Излезете од теретана
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19.30 часот
• H50, H51, H52 влегуваат во теретана
• Родителите влегуваат во теретана
• Презентација по паралелки
• Излезете од теретана
19.45 часот
• H53, H57, H58 влегуваат во теретана
• Родителите влегуваат во теретана
• Презентација по паралелки
• Излезете од теретана
20.00 часот
• Сите родители и ученици го напуштаат училиштето
Ден на STEAM
Среќни сме да објавиме дека оваа година ќе можеме да бидеме домаќини на нашиот одложен настан
STEAM Day. Студентите и персоналот толку многу уживаа во нашиот ден на STEAM за учење од
далечина што сакавме да им дадеме шанса на нашите студенти да соработуваат, создаваат и
предизвикуваат себеси во областите на STEAM. Темата за оваа година е ХРАНА, а студентите ќе бидат
вклучени во креирањето на дизајнерско решение за реалниот животен проблем околу храната или
земјоделството.
Знаеме дека многу од нашите љубопитни студенти ќе одат да се истакнат во областите на STEAM во
нивните возрасни животи и за да го прослават ова, денот ќе биде можност за студентите да се
облекуваат со темата „Кога ќе пораснам, сакам да бидам а/ан....'. Студентите можат да се облекуваат
со кое било занимање што го имаат на ум, тоа не само што треба да биде поврзано со STEAM.
Настанот ќе се одржи во 2 различни дена во редовните училници на учениците:
Од првачиња до шестоодделенци: понеделник, 13 декември
Подготвителни: вторник 14 декември
Отворете сесии
Би сакале да ве поканиме на нашите отворени сесии на KCPS што ќе се случуваат во последната
училишна недела. Ова е одлична можност за нашата заедница да се поврзе со училниците, како и
начин на кој можеме да го прославиме учењето што се одвива од нашето враќање од онлајн учењето.
Наставниците ќе ги отворат своите училници за родителите кои би сакале да дојдат и да се вклучат во
некое учење или игри со своето дете.
Поради актуелните ограничувања, бараме да присуствуваат не повеќе од 2 родители за секое дете.
Училиштето исто така бара ако не сте добро на кој било начин да не присуствувате.
Присутните родители, исто така, ќе треба да носат маски, да се пријават користејќи QR-кодови и да
покажат доказ за сертификатите за вакцинација на нивните наставници во училницата пред да влезат
во училницата. Исто така, погрижете се да влезете во училиштето само 5 минути пред закажаното
време.
Вторник 14 декември
9.10 - Подготвителен
10:00 часот - Прво одделение
11.45 часот - четврто одделение
14:25 - Петто одделение

Среда 15 декември
9.10 - Второ одделение
10:00 часот - Трето одделение
14.25 часот - шесто одделение

YMCA програма за одмор
Резервациите се сега отворени за нашата возбудлива програма за летни училишни одмори!
Активностите и екскурзиите се враќаат за лето. Проверете ја нашата програма и резервирајте онлајн!
https://childrensprograms.ymca.org.au/school-holiday-programs/kororoit-creek
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Страница на училишна заедница
Училиштето ја ажурираше страницата на нашата заедница. Ги охрабрувам родителите редовно да го
проверуваат ова и ќе испраќам потсетници. Оваа страница може да се користи за да ја предупреди
заедницата за собирачи на средства, настани и деловни можности. Ве молиме испратете какви било
барања за страницата на заедницата на адресата на е-пошта на училиштето и ние ќе ги поставиме на
веб-страницата.
Постигнување на учениците
Би сакале да споделиме огромни честитки за Chloe во H26, која
учествуваше и ПОБЕДИ на натпреварот за дизајн на еко-торби Keilor
Downs!
Конкурсот бараше од апликантите да изработат дизајн на еко-чанта,
при што победничкиот дизајн ќе биде испечатен и БЕСПЛАТНО
дистрибуиран до локалната заедница!
Chloe гордо го сподели својот дизајн со својата училница, велејќи
дека „Земјата ја претставува врската со околината“.
Браво Chloe, многу сме горди на тебе!

ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ
•

6-8 декември – Камп за четврто одделение

•

7 декември – дипломирање во шесто одделение
9 декември – Екскурзија во аквариум SeaLife за прваче (H10 H11 H13 H15)
10 декември – Екскурзија во аквариум SeaLife за прваче (H07 H08 H12 H14)

•

13 декември – STEAM ден за 1-6 одделенци

•

14 декември – STEAM Ден за студенти од подготвителна година

•

14 декември – Отворени сесии на KCPS

•

•

9.10 часот- Подготвителна

•

10.00 часот- Прво одделение

•

11.45 часот- Четврто одделение

•

14.25 часот- петто одделение

15 декември – Отворени сесии на KCPS
•

9.10 часот- второ одделение

•

10.00 часот - Трето одделение

•

14.25 - Шесто одделение

16 декември – Ден на чекор-ап на KCPS
17 декември – Последен ден од училишниот термин 4. 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/
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Уметност

Во текот на четвртиот термин, првачињата се прашуваа како

можат да манипулираат со глина за да создадат тенџере. Учениците ја создадоа
основната форма на нивните саксии користејќи ја техниката на стискање и
пресување и додадоа свои уникатни дизајни во нивните садови користејќи алатки
за обликување глина и дополнителна глина. Учениците потоа можеа да ги обојат
садовите со долен слој и беа водени да насликаат три слоја од нивните избрани
бои за да ги нагласат карактеристиките на нивните уметнички дела, како и да ги
декорираат користејќи многу различни модели, бои и текстури за да го создадат
нивниот финален дизајн. подготвени за печење во рерна.

Физичка едукација

Во текот на овие две недели на часот по физичко образование,

учениците од подготвително до второ одделение ги применуваат своите основни вештини на
мали игри. Овие ученици размислуваа како да ја изведат вештината со вистинска техника, како да
ја променат својата техника за одредена цел и кога да користат одредени вештини за време на
игрите. Овие непроценливи вештини за удирање, додавање и скокање ќе им овозможат да
учествуваат во спортови како Ракомет, Фудбал, Кошарка и Нетбол во наредните години.
Третоодделенците и четвртоодделенците продолжија да ротираат низ разни спортови,
прашувајќи се за вештините потребни за играње на овие игри. Овие студенти продолжуваат да го
развиваат своето разбирање за тимската работа во различни спортови, како и да ги менуваат
своите техники за одредена цел. Конечно, петтоодделенците и шестоодделенците го
унапредуваат своето знаење за спортот со ротирање низ игрите по свој избор, со фокус на
тимската работа и тимските стратегии.
.

Француски

Овој термин, првачињата ги учат придавките за големини,

текстури, форми и бои. Завршиле неколку активности како што се лов на
чистачи во училишниот двор и Венов дијаграм каде ги класифицирале
предметите врз основа на придавките што ги научиле. Тие, исто така, следеа
инструкции на француски за да направат форми користејќи тесто за играње.
Во текот на 8-ма и 9-та недела, на учениците им беа дадени разни материјали
за да создадат чудовиште. Тие потоа ги означија различните карактеристики
на нивното чудовиште користејќи го нивното знаење за француските
придавки.
.

Музика

Во текот на седмицата 8 и 9, учениците од подготвителната година до шестото

одделение работеа на подобрување на своите вештини за изведба за да го прослават успехот што
го постигнаа на нивните инструменти. Учениците настапија или како генерална проба или како
завршна изведба поради кампови и екскурзии. Како дел од пробата и изведбата, секој час се
фокусираше на подготвеноста за изведба со одговарање на следниве прашања: „Дали сме
подготвени?“, „Како знаеме?“ И „Кои докази имаме за да ја покажеме нашата подготвеност?
Учениците настапуваа на различни локации низ училиштето или како завршна изведба или како
вежба за изведба, размислувајќи за тоа што прават добро и што можат да подобрат. Последните
претстави ќе бидат споделени со заедницата на KCPS во текот на 11-та недела.

