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Отворени сесии на родители
KCPS ќе одржува отворени родителски седници во 10-тата недела од
терминот. Овие сесии ќе им дадат можност на родителите и старателите да
влезат во училницата и да искусат сесија за математика со своите деца.
Родителите и старателите ќе можат да резервираат преку Compass и да
влезат во училницата и да искусат лекција по математика во KCPS. Времето за
резервирање ќе биде објавено во среда на 9 март и ќе има ограничени места
секој ден за да се осигураме дека можеме да одржуваме социјално
растојание во училницата.

Математичка анксиозност и нејзините долгорочни влијанија врз
резултатите од учењето на учениците
Математиката е една од клучните области за фокусирање на Annual
Implementation Plan на училиштето. Учењето математика, како и учењето да
чита, е сложена активност и активност која често инспирира високи нивоа на
нервоза и загриженост кај учениците и наставниците.
Истражувањето сега ни кажува дека поединците кои постојано ја доживуваат оваа реакција на
математиката страдаат од математичка анксиозност. Студентите кои ќе го искусат ова ќе
избегнуваат предмети по математика, курсеви и кариери.

Како училиште, ќе работиме со учениците во текот на годината за да се осигураме дека тие ги
развиваат своите математички вештини и вештини со цел да ја намалат математичката
анксиозност со која може да се соочат. Ќе се погрижиме сите ученици да доживеат успех во
математиката и на учениците да им се дадат животни вештини кои можат да ги земат со себе
во текот на нивното образование.
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Надзор на учениците
Семејствата треба да бидат свесни дека учениците се надгледуваат на игралиштето од 8.45 часот
па натаму. Ако вашето дете пристигне на училиште пред 8.45 часот и не е придружувано од
возрасен, ќе треба да присуствува на програмата ИМКА OSHC. Сите училници ќе бидат отворени
во 8:50 часот за вашето дете да се подготви за училишниот ден, а училиштето ќе заврши во 15:15
часот. Надзорот на учениците ќе заврши во 15.30 часот. Во случај да не можете да го земете
вашето дете до овој момент, тогаш ќе треба да се договорите со ИМКА за вашето дете да
присуствува на програмата за нега после училиште.
Исто така, внимавајте родителите да не влегуваат во училишниот двор пред 15:10 часот. Имаме
голем број на ученици кои се уште се движат низ училиштето и учат, затоа за безбедност на
учениците ве молиме да влезете после 15.10.
Дежурство во дворот
Во текот на првите пет недели од мандатот, ставивме голем фокус на студентите да се чувствуваат
безбедно и поддржани во дворот. Има зголемување на наставниците кои вршат надзор во сите
области низ училиштето за време на паузите. Ги охрабруваме учениците да им пристапат на
дежурните наставници ако има некакви проблеми во дворот наместо да се обидуваат сами да ги
решат овие прашања. Разбирам дека понекогаш има несогласувања или проблеми меѓу
учениците во дворот, но ние се грижиме тие брзо да се следат и да се воспостави поддршка. Исто
како и писменоста или математиката, училиштето е тука за да ги едуцира учениците како да
комуницираат и да учествуваат со другите ученици на безбеден начин. Ако детето не може да
чита книга или да реши математички проблем, ние работиме со овие ученици за да ги научиме на
вештините неопходни за постигнување успех. Ова не се разликува со однесувањата што ги цениме
во училиштето и ќе продолжиме да ги поддржуваме учениците да разберат дека не толерираме
никаква штета или злоупотреба на другите ученици и да се погрижиме да ги учиме учениците и да
работиме со нив како да работат со други.
Плаќање придонеси за наставна програма
Придонесите за наставната програма се доброволни финансиски прилози за наставните точки и
активности за кои училиштето смета дека се неопходни за учениците да ја научат наставната
програма. Со оглед на тоа што секое училиште ја испорачува наставната програма врз основа на
нивниот локален контекст, дискреционо право на училиштето е да одреди дали ставка или
активност е неопходна за доставување на наставната програма.
KCPS користеше плаќања за придонеси на наставната програма за да обезбеди образовни
резултати низ NAPLAN кои се повисоки од слични училишта рангирани на веб-страницата My
School како и да им обезбеди на учениците можност да учествуваат во Наставната програма PYP.
Придонесот од родителите ни овозможува да ги насочиме нашите средства во други интервентни
програми, Mathletics, Reading Eggs, програмата за iPad и многу други програми низ училиштето.
Фантастичните придонеси што беа дадени ни овозможуваат да го одржиме стандардот на
образование што го постигнавме во текот на претходните години и да продолжиме со голем опсег
на програми. Ако допрва треба да придонесете, ве молам да ја земете предвид користа од
доброволното плаќање придонеси.
Нов училишен совет
Училишните совети имаат важна улога во јавните училишта во Victoria. Училишниот совет има
голем број функции и игра важна улога во функционирањето на училиштето. За повеќе
информации за улогата што ја игра училишниот совет, посетете ја
https://www2.education.vic.gov.au/pal/school-council-powers-and-functions/policy
Членови на Училишниот совет на KCPS за учебната 2022 година се:
• Danielle Verdoorn
• Brooke Thomas
• Kate Rossiter
• Adeeba Aziz
• Marzieh Hussain
Со нетрпение очекувам да работам со нашиот нов Училишен совет во текот на 2022 година.
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Настанот за пливање во областа Deer Park
Во вторник, 1 март, Kororoit Creek Primary School се натпреваруваше во пливачки
настан во областа Дер Парк. Честитки за пливачкиот тим кој се натпреваруваше на
денот. Со нетрпение го очекуваме дивизискиот пливачки карневал на 16ти март.
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Victorian Challenge and Enrichment Series (VCES)
На Victorian Challenge and Enrichment Series (VCES) на KCPS сега
работи од четврто до шесто одделение. Учениците во секоја група
STEAM целосно уживаат во предизвикувачките задачи и дискусиите
што предизвикуваат размислување во кои биле вклучени досега. Со
нетрпение очекуваме да ги видиме нашите студенти од Тим за STEAM
дополнително да ги развиваат своите „Пристапи за учење“ преку
програмата. Слично на тоа, нашите Интервенциски тимови работат
напорно за да поддржат и да ги прошират многу наши ученици низ
училиштето во писменост и математика. Нашите интервенции
моментално се одвиваат во 1, 2, 3 и 5 одделение и по писменост и по
математика.

Attributes in Action
Оваа година продолжуваме со имплементација на Attributes in Action
(AiA) низ училиштето. AiA е програма воведена за да им помогне на
учениците да ги разберат ‘Learner Profile Attributes’ и како тие можат
да ги покажат овие вештини и ставови во текот на учењето и во
училишниот двор. AiA е алатка за поучување и развивање вештини за
поддршка на учениците во справувањето со предизвици и непријатни
ситуации, како и забележување и поттикнување на позитивни акции.
Како работи AiA?
Кога учениците покажуваат
позитивно однесување поврзано со
нивното учење и постапки,
наставникот или учениците можат да
доделат картичка AiA. Оваа картичка
вреди пет поени. Бидејќи студентите
продолжуваат да заработуваат
повеќе поени, тие можат да купат
награди. Во текот на следните недели, учениците ќе работат со
нивните наставници во училницата за да дизајнираат како изгледаат
овие награди.
Како можете да се вклучите?
Кога вашето дете ќе донесе дома картичка AiA, можете да го
прашате каков атрибут покажал и каква акција презела за да ја
прими.
На пример, тие може да добијат AiA картичка за „Грижа“ кога
„помогнаа на помлад студент да најде пријател за играње“.
Погледнете го следниот билтен за да видите кои студенти ја добиле
картичката AiA.
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Ажурирање
Бидејќи KCPS е IB училиште овластено да ја спроведува Primary Years
Programme (PYP), учениците од KCPS спроведуваат истраги во шест
трансдисциплинарни области.
Кои сме ние

Каде сме на место
и време

Како нè
организираме

Како функционира
светот

Како се изразуваме

Споделување на
планетата

Секое од овие истражувања е насочено кон промовирање на
разбирањето на заедничките човечки карактеристики од локално,
национално и глобално значење. Користејќи ги овие пристапи, студентите
се осврнуваат на знаењето за предметот, трајните концепти и вештини за
активно поврзување на минатите и новите искуства за да го прошират
нивното разбирање за светот.
Во моментов, секое годишно ниво ја започнува својата прва единица на
истражување во една од трансдисциплинарните области - нашиот фокус
овде е да ги вклучиме студентите и да ги вклучиме во нивното истражување
и да ги извлечеме сите прашања или чуда што може да ги имаат за да го
информираме нашето планирање . Еве неколку моменти од изминатата
недела!
Како дел од нивниот блок за
описменување, учениците од шесто
одделение го гледаа краткиот филм
„Float“. Тие одговориле на филмот со
документирање на она што го
забележале и се прашувале за
врската помеѓу филмот и темата
„Како се изразуваме.“ Студентите
исто така направија некои
предвидувања за тоа што според нив
е централната идеја на единицата.

Во уметноста, шестоодделенците го истражуваа поврзаниот
концепт на дизајн. Тие истражуваа низа материјали за да
создадат структура. Учениците требаше да размислат за
изборот на материјали, како ќе обезбедат нивната структура
да остане исправена, како и за техниките на спојување што ги
користеа.

Учениците во четврто одделение го истражуваат поврзаниот концепт на вредности. Учениците ги
рангираа/наредија кои вредности им се важни и го оправдаа својот избор со користење на
дијамантска табела за визуелно да го прикажат своето размислување.

Трето одделение преку научен експеримент се усовршува во значењето на клучниот концепт на
каузалноста. Ова вклучува предвидување и набљудување на дневна основа како бојата на
храната влијае на бојата на целерот, наспроти контролната опција на вода.

Нашите ученици од прво одделение почнаа да се
„вклучуваат“ во првата единица размислувајќи за сите
начини на кои тие се здрави. Учениците користеа слики и
зборови за да ги пренесат своите идеи. Ние, исто така, го
истраживме клучниот концепт на каузалност со
разгледување на краткорочните и долгорочните ефекти
на некои од изборите што ги правиме, односно
фрлањето ѓубре на земја и останувањето будни до
доцна.

Клучни и сродни концепти
Користењето на концептуален
објектив помага да се поттикнат
трајни разбирања што може да
се пренесат низ различни
области на наставната
програма.

За да ги вклучите нашите ученици од второ одделение во нивната прва единица, учениците
споделија со класот артефакт што е значаен за нив и помага да се прикаже нивниот идентитет.
Централната идеја за единицата за истражување е „Сите ние имаме улога во создавањето
инклузивни средини и односи.“ Учениците ги развија своите вештини за зборување и слушање
со прикажување на своите артефакти на класот.

На ниво на подготвителна година, учениците се вклучија во нивната единица за истражување
„Кои сме ние“ така што создадоа чанта „се за мене“ и споделувајќи некои од нивните омилени
работи како бои и храна, како и играчки, луѓе и миленичиња кои се посебни. на нив. Ова
искуство се фокусираше на истражување на концептот на поврзување.

Ако сте заинтересирани да дознаете повеќе за International Baccalaureate’s Primary Years
Programme (PYP), ве молиме одете на:
https://www.ibo.org/programmes/primary-years-programme/key-facts-about-the-pyp/

Каков е тој звук?
Музика на училишно sessionвонче: Можеби сте забележале дека музиката на училишната сесија ellвоно
звучи поинаку оваа година. Музичките капетани Samara и Hart 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 март: Поп музиката низ децениите
Од нашите музички капетани Samara и Hart:
„Избраниот жанр за овој месец е поп-музиката, ние
ќе истражуваме како популарната музика се
променила со текот на времето, почнувајќи од
1940-тите, па сè до денешната музика“.
Музичка историја:
Поп е жанр на популарна музика што потекнува во нејзината модерна форма во текот на 1940-тите во
Соединетите Држави и Обединетото Кралство. Термините популарна музика и поп музика често се користат
наизменично, иако првиот ја опишува целата музика што е популарна и вклучува многу различни стилови.
Во текот на 1950-тите и 1960-тите, поп-музиката го опфаќаше рокенролот и стиловите ориентирани кон
младите на кои влијаеше. Рок и поп музиката останаа отприлика синоним до доцните 1960-ти, по што попот
стана поврзан со музика која беше покомерцијална, минлива и достапна.

Плејлистата:

Наскоро ќе гласаме за нашиот нов жанр на
музика за април од следниве жанрови:
Класичен оркестар, џез, блуз, соул, кантри,
инди, техно, рнб и музиката на домородните
Австралија

1940s Glen Miller – Tuxedo Junction
1950s Buddy Holly – That’ll Be The Day
1960s James Brown – I Got You
1970s John Denver – Take Me Home Country
Road
1980s Rick Astley – Never Gonna Give You Up
1990s Oasis - Wonderwall
2000s MGMT - Kids
2010s Pharrell Williams – Happy

УМЕТНОСТ

Во текот на оваа единица во уметноста, учениците од шесто одделение се распрашуваа
за мешаните медиуми и како можат да го надградат своето претходно знаење преку експерименти, како и
истражување на различни уметнички форми што ги користат уметниците за да ги пренесат своите идеи.
За време на експериментите, учениците беа во можност да ги идентификуваат карактеристиките на
уметничките дела со мешани медиуми и користеа техники како што се слоевитоста и обезбедувањето дека
го следат правилниот процес додека избираат материјали за одредена цел, така што нивните уметнички
дела со мешани медиуми го претставуваат она што студентите го создаваат во училницата. Учениците
од шесто одделение, исто така, учат за својствата на користење на правилното лепило за нивните
избрани материјали за да додадат елементи на текстура на нивните избрани парчиња.
.

ФИЗИЧКА ЕДУКАЦИЈА

Оваа недела во четврто одделение, учениците се запознаа со нов
атлетски настан и го консолидираат своето знаење за тоа како различните движења им помагаат да
изведуваат различни настани. Во подготовките за атлетскиот карневал во 10-та недела, учениците
напорно работат на подобрување на својата техника. Тие се фокусираат на слушање и дејствување на
повратните информации дадени од другите и исто така се предизвикуваат себеси да бараат повратни
информации од своите врсници. Студентите работат на тоа да бидат испитувачи кои користат различни
стратегии за да се подобрат и беа фантастични во испробувањето на нови начини за усовршување на
нивната техника и подобрување на нивните перформанси.
.

ФРАНЦУСКИ

Овој термин, учениците од второ одделение се фокусираа на правописот и изговорот на
броевите од 1-10 на француски јазик. Преку активности за ротација, тие ги пишуваа
броевите користејќи тесто и магнетни букви, а исто така играа игра со меморија
додека ги поклопуваа француските зборови со цифрите. Тие работат на поставување
прашања кои вклучуваат броеви, со цел да комуницираат едни со други во игрите.
.

МУЗИКА

Во музиката, учениците од прво одделение почнаа да ја истражуваат централната идеја за „културите се
изразуваат на различни начини“. Учениците истражуваа низа песни од различни култури и дискутираа како
музичките елементи на пијаното (тивко) и форте (гласно) влијаат на нивните перцепции за песните и
како овие музички елементи се користат за создавање значење. Учениците продолжија со нивната вежба за
укулеле, фокусирајќи се на техниката на свирење на акорд C и имплементација на тоа додека изведуваат
песни.

SCHOOL PHOTOS 2022 - Important Registration Information
School Photographs will be taken at
Kororoit Creek Primary School
Tuesday 15th & Wednesday 16th March, 2022
Sibling Photos
Tuesday 5th April, 2022

There is no need to return any forms or
payment to school before photo day
Flyers with Unique Image Codes will be issued to all
students on or after photo day
When you receive the flyer
with your child’s 2022 image code

Follow these 3 simple steps -

1

Go to order.arphotos.com.au and
enter your child’s 2022 image code

2

Tap on ‘Add another child’ to enter
the image codes of any siblings

3

Fill in your contact details & review
before confirming your registration*

*This information will only be used for distribution of personal image codes and ordering details.

That’s it!
It’s important to register each year to link your child’s NEW images to your contact details
When 2022 images are ready to view in our secure webshop you’ll be notified by email and SMS
**BEFORE ORDERING for 2022, please wait to receive notification that new images are online**

• Order on any mobile device • Share the images with family & friends for FREE
• Create a photo package with any layout + YOUR choice of images + Digital Downloads
Arthur Reed Photos Pty. Ltd.
A.B.N 48 528 494 590

(03) 5243 4390
customerservice@arphotos.com.au

