
 

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

1 април 2022 година 

 
Честитки до целата наша заедница на KCPS што го помина нашиот прв целосен 
мандат по долго време. Би сакал да им се заблагодарам на сите ученици кои 
навистина добро се населиле во училишната средина; видовме раст на учениците 
низ училиштето во сите наставни области. Би сакал да им се заблагодарам на 
родителите за континуираната поддршка на вашите деца, како и поддршката од 
наставниците. Нашиот персонал направи прекрасна работа за населување на 
студентите назад во околината и осигурувајќи дека студентите се чувствуваат 
безбедно и успешни. Се надевам дека сите имаат пријатна и мирна пауза. 
 
Последен ден од терминот  
Потсетување дека последниот ден од наставата ќе заврши во 13.30 часот. Во петок 
од 13:00 до 14:00 часот ќе работат надзорниците на училишните премини. 
 
Следен термин COVID-19 
Во оваа фаза, училиштето не е известено за какви било промени на маската, брзо 
тестирање на антиген и правила за изолација. Штом училиштето добие информација 
за ова, истата ќе биде соопштена до училишната заедница. 
 
Отворени сесии по математика 

Би сакале да им се заблагодариме на сите родители кои ги посетија нашите училници на Отворените 
сесии по математика оваа недела. Нашите студенти беа исклучително возбудени да го споделат своето 
учење со вас и да бидете дел од нивната училница. Сега, кога имавте шанса да доживеете да бидете 
математичар со вашето дете, се надеваме дека ќе го промовира отворањето математички дијалог со 
вашите семејства дома. Со нетрпение очекуваме да ве имаме во нашите училници во текот на целата 
година. 

 
 

Ден на семејна фотографија вторник, 5 април 
Arthur Reed Photography ќе биде објавен во вторник, 5-ти април. Ќе ги фотографираат сите ученици кои 
не биле фотографирани за време на главните фото денови во март, шестоодделенци и СИТЕ браќа и 
сестри. Не треба да ги резервирате овие фотографии бидејќи тие ќе бидат направени без разлика на 
се. Сепак, ќе треба да се регистрирате за да бидете известени кога фотографиите ќе бидат подготвени 
за купување. Ве молиме погледнете го приложениот флаер. Ве молиме погрижете се учениците да 
бидат облечени во целосна летна униформа. 
 

АТРИБУТИ НА 
ИБ УЧЕНИЦИ 
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KCPS има нулта толеранција за каква било форма на злоупотреба на деца 
 

ДАТУМИ НА ЗАПАМЕТУВАЊЕ 

4 април – атлетски карневал од трето и четврто одделение 

5 април – Ден на семејна фотографија 

6 април – атлетски карневал 5 и 6 одделение 

7 април – курс за притисок од врсници во 6-то одделение 

7 април – Парада на велигденски капи на студентска подготвителна година 

8 април – Последен ден од училишната четвртина 1. Учениците завршуваат во 13:30 часот 

25 април – Национален празник Ден на ANZAC 

26 април – Прв ден од 2 училишна четвртина 

5 мај – Родителска информативна сесија за сексуално образование за шестоодделенци –  

онлајн во 19:00 часот 

16 мај – Ден на наставната програма. Учениците не одат на училиште 

18 мај – пикник во заедницата на KCPS од 16:30 до 18:00 часот 

 
Ве молиме проверете ја нашата веб-страница за тековните распореди за специјалисти / 

пливање, датуми на кампот и денови за планирање на наставниците: 
https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/  

Погледнете ја нашата страница на заедницата за настани во локалната заедница и 
деловни флаери: https://kororoitcreekps.vic.edu.au/community/  

  
 

 

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


      PYP Ажурирање 
Основна компонента на рамката на наставната програма PYP е употребата 

на клучните концепти. Клучните концепти се трансдисциплинарни - што значи 

дека би можеле да очекувате да видите студенти како ги истражуваат низ 

различни области на наставната програма, т.е. читање, пишување, 

математика, наука итн. 

Секој од клучните концепти е вклучен во нашата програма на сите студентски 

нивоа. Сите тие имаат главно прашање што може да се искористи за да се 

прошири разбирањето на учениците, но и да се насочи учењето на 

учениците во одредена насока. Осумте клучни концепти се: 

Облик 
Како е? 

Функција 
Како работи? 

Причина 
Зошто е како што е? 

Промена 
Како се менува? 

Поврзување 
Како е поврзан со 

други работи? 

Перспектива 
Кои се гледиштата? 

Одговорност 
Која е нашата 

одговорност? 

Размислувајќи 
Како знаеме? 

Нашите фотографии од учеството на учениците оваа недела се засноваат на 

тоа како се користат клучните концепти во различни области низ училиштето: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентите во H04 го истражуваа концептот 

на функција кога гледаат на соработка и 

како можат да работат со други. Ова 

вклучува употреба на низа стебла на 

реченици за да им помогне да ги поддржат 

да имаат заеднички разговори со нивните 

пријатели. Студентите исто така завршуваат 

низа предизвикувачки задачи за да им 

помогнат да го разберат концептот. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Во подготвителната година истражувавме како нашите постапки се поврзани со 

нашите емоции. Минатата недела имавме можност да создадеме различни 

емотивни лица користејќи тесто за играње, некои од нив вклучуваат среќни, тажни, 

шокирани и лути лица. Тогаш можевме да разговараме за тоа како различните 

ситуации можат да влијаат на нашите емоции. Како клас, потоа разбравме некои 

стратегии за решавање проблеми што можеме да ги имплементираме и внатре и 

надвор од училницата - ученици во Н09. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Во понеделник наутро, шестоодделенците имаа провокација за нивната нова 

единица, заснована на концептот на промени низ објективот на транзициите. 

Учениците имаа индивидуален распоред со половина час учење во различни 

простории со различни наставници. Тие мораа да ги искористат своите вештини за 

самоуправување и социјални вештини за да бидат организирани, навреме и да 

работат со различни ученици на секоја сесија. Сите шестоодделенци завршија 

фантастична работа со транзициите и активностите и одлично си поминаа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Првачињата го разгледаа клучниот концепт на функцијата во музиката користејќи 

секојдневни ресурси за да испуштаат звуци. Учениците беа поттикнати со прашања 

како што се: како можеме да правиме звуци со овие инструменти? Како можеме да 

го направиме теренот повисок или помал? Учениците одговорија со создавање звуци 

со ресурсите, објаснувајќи како функционира секој звук. 

Учениците од Н36 во четврто одделение ги разгледаа клучните концепти за формата и 

функцијата додека ги истражуваа карактеристиките на нефикцискиот текст. Овие 

специфични делови се фокусираа на врската помеѓу временските линии и другите 

карактеристики на страницата, и како како читатели можеме да користиме различни 

функции за да ни помогнат подобро да го разбереме текстот. 



Attributes in 

Action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Честитки за некои од студентите кои добија 

картичка AiA за нивните позитивни акции. Беше 

неверојатно да се видат студенти кои 

покажуваат колку се горди на своите постапки 

и го забележуваат позитивното однесување на 

другите ученици. 

 

Фокусот оваа недела беше на развивање на 

нашето разбирање за тоа кои се нашите 

мотивации, и внатрешни и надворешни 

мотивации. Дури и наставниците учествуваа во 

сесија за професионално учење, за да ги 

разберат нашите мотиви за тоа „зошто 

доаѓаме да работиме како наставник“. 

Наставниците разбраа многу причини и идеи, а 

потоа ги категоризираа нивните мотиви во 

групи. Еве неколку примери за работата на 

наставниците од нашите послешколски 

состаноци. Тогаш можевме да се поврземе со 

она што ги поддржува учениците да се 

чувствуваат мотивирани и горди на училиште. 

Evander беше принципиелен 

кога покажа добро слушање за 

време на мини лекција. Ова му 

помогнало да знае што да 

прави кога самостојно чита. 

Summer и Izel беа 

комуникатори за време на 

Нумерација кога работеа 

заеднички поставувајќи си 

прашања за да го поддржат 

учењето еден од друг. Тие 

покажаа одлични вештини за 

слушање одговарајќи на 

прашања еден на друг. 
 



 

  

Anastasia беше прекрасна и 

грижлива пријателка која го 

охрабри Erjan да ја постигне 

својата цел и беше 

исклучително горда што го 

доведе да ја сподели својата 

работа со помошниците 

директори на училиштето. 

Erjan ризикуваше кога 

работеше навистина напорно 

за да напише цела страница 

текст кога се чувствуваше дека 

не може да го направи тоа. 

Даде се од себе и можеше да 

се предизвика себеси да ги 

надмине грижите. 

Harvey, Jylon и Adrian бараа 

прашања кога ја истражуваа 

нашата нова единица. Тие беа 

љубопитни кога 

експериментираа со 

создавање градежна структура 

користејќи познат материјал. 

Учениците во Н13 учат за тоа што значи да се биде 

комуникатор кога се работи заеднички. Тие се изразуваа 

јасно и беа активни слушатели. 

Panos бил мислител кога морал 

да размислува креативно 

менувајќи ги своите идеи. 

Karim се распрашуваше за 

карактеристиките на 3Д 

објектите во математиката. Тој 

поставуваше прашања и 

споредуваше различни форми 

за да ги најде своите одговори. 



 

  

 

Jayden бил комуникатор оправдувајќи го 

своето размислување. Во математиката, 

тој самоуверено ги споделуваше своите 

идеи на многу начини, како што се 

вербално и цртање дијаграм за ефикасно 

да ги пренесе своите мисли. 

Дежурните во дворот внимаваа на позитивно однесување надвор во 

училишниот двор. Zaviyar, Christian и Noah добија картичка AiA затоа 

што се грижеле кога се грижеле за својот пријател кога биле 

повредени на игралиштето. 

Santiago доби картичка AiA 

за принципиелен кога беше 

пример за своите врсници. 

Ја следеше рутината во 

училницата и беше 

подготвен да го започне 

своето учење. 

Ryan бил мислител во математиката со 

испробување на различни стратегии за 

решавање на проблем. Тој можеше да го 

сподели овој процес на размислување со 

класот и да разговара за тоа која 

стратегија е поефикасна. 

Срамежлива и нервозна, Parneet ги крена 

рацете за да ја елаборира идејата на 

друга соученичка за време на дискусијата. 

Таа презеде иницијатива да се приклучи на 

работилниците за да и помогне со 

нејзините цели за пишување и беше 

среќна да сподели со остатокот од класот. 

Parneet се покажа како преземач на ризик! 

 

 

 



 

 

 

Hamish бил 

принципиелен 

на француски 

јазик кога му 

помогнал на 

пријателот да 

користи екран 

во училницата за 

да ја разбере и 

заврши својата 

работа 

користејќи го 

примерот на 

наставникот на 

таблата. 

Amelia беше мислител практикувајќи ги 

своите цели за броење, таа беше 

возбудена да користи ресурси за 

вежбање. 

 

Преземајќи го предизвикот, 

Mohid најде многу различни 

начини да го покаже и прошири 

своето разбирање за 

математиката. Тој користеше 

платформи како Seesaw за да 

го сподели своето 

размислување. Беше со 

отворен ум! 

Честитки за H23!!  

Во текот на целиот 

училишен мандат, H23 

покажа многу атрибути, 

како што се 

принципиелност, 

знаење, преземање 

ризик и грижа, и во текот 

на училницата и во 

дворот. Како резултат на 

тоа, H23 беше првата 

класа која ја постигна 

својата цел од 1000 AiA 

поени и одлучи да ги 

комбинира сите поени 

во класата за да ги 

искористи за 

специјална награда. 

H23 го прослави овој 

успех со тоа што 

имаше ден за 

секојдневна облека. 

 



ЛИДЕРСКА ЕКСКУРЗИЈА ЗА ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ 
GRIP ЛИДЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА 

 

Во четврток, 24-ти март, тимот на студентски лидери присуствуваше на 

Конференцијата за студентско лидерство GRIP, одржана во Melbourne 

Convention and Exhibition Centre. Во текот на денот, учениците ги 

истражуваа основните карактерни црти на лидерот, како да се направи 

разлика во тимот како лидер, како да се влијае на училишната култура и 

како да се направи разлика во општеството. Учениците имаа доволно 

среќа да соработуваат со ученици од други училишта во текот на различни 

активности. 

 

Значајна точка за учење за студентите беше околу акронимот STEP. 

STEP се залага за… 

Serving others (Служење на другите) 

Taking initiative (Преземање иницијатива) 

Exemplifying school values (Да се биде пример за училишни вредности) 

Purpose (Цел) 

 

Студентите заминаа со чувство на инспирација и самоувереност, 

подготвени да продолжат да ја вршат својата лидерска улога со висок 

стандард. Некои од работите во кои уживаа и научија беа: 

 

Alysia- „Научив дека треба да се „засили“ онаков каков што сум како 

лидер. Навистина уживав во сите активности за соработка“. 

 

Georgia- „Добив нови идеи од различни училишта кои можеме да ги 

внесеме во нашето училиште. 

 

Lucy- „Уживав колку беше интерактивна конференцијата и како тие ги 

пренесоа толку важните концепти на забавни начини. 

 

Nuwan- „Уживав во игрите што ги игравме - гласни звуци и поставување 

прашање. 

 

Ilani- „Научив дека STEP е многу добар начин да размислуваме за нашите 

лидерски улоги. 

 

Kethy- „Уживав како организаторите го направија денот забавен додека нè 

учеа. 

 

Kayden- „Ми се допаднаа ентузијазмот и забавните активности што тие ги 

пружаа, како и нѐ научија на работите што треба да ги знаеме како лидер“. 

 

Tanisha- „Уживав како научивме за STEP и играта со гласни звуци. 

 

Hart- „Ги научив рутините на другите училишта“. 



Aaron- „Научив различни начини да бидам најдобриот лидер што можам да 

бидам и како да го користам STEP. Мислам дека тоа е многу добар начин да 

научиш како си лидер“. 

 

Riddhi- „Ми се допадна да учам како да се засилувам и да ги гледам 

забавните видеа и да слушам деца кои направија разлика. 

 

Judith- „Уживав како тие навистина размислуваат за својата публика и 

размислував како да не забавуваат и да учиме во исто време. 

 

Hayley- „Уживав во научната игра на улоги. 

 

Samara- „Навистина уживав да разговарам со други луѓе од различни 

училишта и да ги правам сите забавни активности! 

 

Alyssa- „Се забавував во GRIP. Обожавав да гледам како сите се забавуваат и 

бев многу среќен што излегувам на сцената. Научив толку многу и се надевам 

дека ќе продолжиме да ги правиме овие забавни работи“. 

 

Nate- „Ми се допадна како ги вклучија сите и како тоа го одржуваа забавно 

додека сè уште не учеа. Една голема работа што ја научив беше „да се 

засили“. 
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п�е�с����ва�� ��ко � �� �по���в�њет� �� �ив���� до��ѓања � н��о��ѓања. Вто���� па��� � за ���н��и�� н�
се��јс��от� �� у��н��и��, до���� т�е���т ��ав � ���ве��� н� �о�т����ање п����ња н� ���ни�� ��ви ���јат���.
Дод��� �аб���а �� п���от�, уч����ит� ���к�а� ��в �о��б��а� �к��у �л����ит� �� �ем�јс��от� � ��ид���� за �� ��
оп����. Вод��� и ��л� �а�г����и м�ѓу с��� �а д� ���ба�� �� се ���т���ву����. От�а�� ќе г� ���ра���� ни���т�
пи���, ти� ќе �ч��у���т о���в�� о� н����те ���� п�ијат���.

.МУ���� Уче����те �� �р��о ��д��е��� за���н�а ����иц�по��з��� �о ц���р���ат� ��еја н� ���на��
уч����ца: „При���н��е ��ж�� �а ја �н���ир��� �уб����та � �� �ре����т �о��к�“. Уче����те ��� �ри���с��е�� н�
це��р����та ���ја � н��о��т� �а ��т���ув�ње с� ���људ���ње к��� �ек�ј мо�� �� по���в��а �р���ња з�
до���н��е�н� �� �е р���р��у�� з� ��ик���� ил� ���ак� �� �ес�� �� да �� ��до���т ���но�� ��з�и��ње з� ��� мо��
да ���� пе���т�. Уче����те ��� �ок����и д� ���ми���в�а� � ��з�и�л���а� з� ���хо���� од ����р�о���т ��о г�
уч�� и �� ��с�а��в�а� �р���ња з� ���на��. Сле���т� �а�� �д ��оц���� на ���р��у��ње б��� �ту���т��е �� г�
ка����ри����ат � ���да� �р���њат� ��� ги ���т��у���т, по��� �а п����ву���� и н����ат ���л��е�� п���ања
за �� �� п�о�л����ат ���н��о ��з���ање з� ���с�о��т�.

УМ����С� Овој те���н �� у��т���та, уч����ит� �� Gra�� Pre� се ����си��� �а
ме���� ме����и � к��и�т�� и ���б��и��� ра���ч�� �ед���и �� д� �о�д���� ум����ч�о ��л�.
Уче����те ���в��а�� в���ин� ���о ш�� �� се��ње � к��ење �б�е�� ��р�ија с� ��� да ��
на���с�� �ор���� и к����те���т��и�� н� �и�н��� и�б��� п���ме�. Во т���� на ���ј п�о��с,
уч����ит� ���ми���в�а � ���ми���в�а �� ��в�и�� �з�о� н� ���ер�јал � ��ја н� ���и�т, со ��� д�
ги ���т���ва� �л����те ����к�е��с���и в� ���на�� ��бо��. Сту���т��е ��т� �а��
ис���ж��а� ��з�и�н� ���ов� �� �еп��� �а д� ���р�а� ш�� ��јдо��� ф���ци����а с� ���ни��
ма����јал�. Ова� ���ел� ��е ��з���о� ж��о�н� �� �ло����и б�� и ���� ќе п����т �а ��
на���с��а�� с��е��т� и ����к�е��с���ит� ���ис��јќи д���� ма����јал� ���о ш�� �� с�е�к� �
ко���ња з� �� �оз����т �о��ќе д����и в� ���на�� ��бо��.

ФИ���К� Е����ЦИЈА Уче����те �� �р��о, че��р��, пе��� и ш���� од����ни� �� �ин���а�
по���д���е ф��� о� н����та ��в� ��и��ц� �о ��д��а��, Ат�е��к�. Во т���� на ���а ���ни��, уч����ит� ��
ис���ж��а� �р��и�н��� �ех���� на ��л�ње ѓул�, ди��, с�о� в� ���оч���, с�о� в� ���еч��� и �р����к. За д� ��
п�о�л���� с�о��� ус���� и н����е с��ќања з� ��а �т� �� и�т����ва�� �� ов�� е����ца, уч����ит� ���ра� ���ли���
ат���с�� �ас���� на ��� �и с����е д� ��е�т����ат �� ��ле��к��� �ар����ли ���д���а н����а! Уче����те ��
по���т���а � п��� од����ни� ���до���ја д� ���ра����ат ���л���и д����ња в� ���на�� ��ин��� �а
ло����то���/фу���м���ал�� ��ш�и��. Из�и��т��е �в� ���ел�, ти� ���на� �� и�т����ва�� ��ко �� ��ве���
ф��ање п���� ра�� �� п�а��л�� �ех����. Ти� �че��в����е в� ���ив���т� �о� �� по���к���е д� ���ми���в�а� ��к�
да ��л�� �р���ет �� ��ч�о�т � ���о д� ��л�� �ре���т �� �ил�.



 

Поддршка на вештините за пишување на вашето дете 
 

Истражувањата покажуваат дека семејствата имаат значително влијание врз учењето на детето 

и можат да играат клучна улога во помагањето да успеат додека се на училиште. Постојат многу 

практични активности кои се одлични можности за да ги моделирате клучните вредности за 

учење како што се ентузијазмот, упорноста и љубопитноста. Постојат многу активности што 

може да ги користи секој член на семејството за да помогне во развојот на вештините за 

пишување на вашето дете. Креативното пишување е забавно и одличен начин да се поттикне 

љубовта кон пишувањето. Исто така, помага да се развие имагинацијата на вашето дете, што е 

докажано дека е важно во критичкото размислување и решавањето на проблемите. Следниве 

се неколку начини на кои можете да ги поддржите вештините за пишување на вашето дете. 

 

Помагање на помалите деца да напишат: 

• Дискутирајте и цртајте искуства или нешто што ги интересира. 

• Запишете ги идеите на вашето дете користејќи го неговиот јазик додека тие ги споделуваат 

своите идеи со вас. 

• Побарајте од вашето дете да нацрта нешто што одговара на напишаното. 

• Научете го вашето дете каков било вокабулар што можеби ќе му треба и е 

специфичен за темата. 

• Пишувајте со вашето дете и споделете го вашето пишување едни со други 

додека разговарате за сличностите и разликите. 

• Дајте му на вашето дете потребните ресурси, како што се пенкала, моливи, 

хартија или тетратка и биро. Создавањето специјална „кутија за пишување“ за 

чување пенкала и моливи му помага на вашето дете да гледа на 

пишувањето како важна активност. 

• Создадете „торба со идеи“ или „папка со идеи“ што ќе ја користите 

како известување за пишување. За да инспирирате идеи за 

пишување, собирајте предмети како што се фотографии, слики од 

списанија, брошури, билети за филм или кој било друг пронајден 

предмет. 

• Обезбедете му можности на вашето дете да ја прикаже својата 

работа некаде на видно место во куќата. Ова ќе им даде самодоверба и ќе 

продолжи да ја покажува важноста на пишувањето. 

• Користете книга што неодамна сте ја прочитале заедно за инспирација или креирајте нешто 

ново.  

 

Помагање на постарите деца да напишат: 

• Продолжете да ги поттикнувате да пишуваат за секојдневните вештини. Ова вклучува пишување 

рецепти, семејни пораки, списоци за купување и честитки. 

• Погрижете се да имаат соодветно место за пишување, како што е биро во мирна просторија, 

како и стационарна што можеби ќе му треба на вашето дете. 

• Разговарајте за темата за пишување пред вашето дете да почне да пишува. Ова ќе му помогне 

на вашето дете да ги генерира и рафинира своите идеи додека ја гради својата доверба во 

пишувањето. 

• Користете книга што вашето дете ја прочитала како отскочна даска за креативно пишување. 

• Охрабрете го вашето дете да пишува креативно во различни жанрови, како што се фантазија, 

реализам и авантура. 

• Охрабрете го вашето дете да користи речник за да помогне да го прошири својот речник. 

• Напишете сценарио за краток филм и потоа снимајте го филмот користејќи мобилен 

телефон, таблет или видео рекордер. Користете софтвер за уредување за да го уредувате 

филмот и да креирате наслови. 

• Пишувајте е-пошта или инстант пораки до членовите на семејството. 

 
Најважниот аспект е тоа што вашето дете редовно ве гледа како пишувате за различни цели во 

вашиот секојдневен живот. Еден од најефикасните начини да го натерате вашето дете да 

пишува е да го моделирате пишувањето за вашето дете. Охрабрете го вашето дете да пишува - 

и да го гледа пишувањето како нормален дел од денот. Браќата и сестрите, бабите и дедовците 

и релевантните личности во животот на детето исто така можат да бидат примери. 



SIBLING PHOTOS WILL BE IN THE ACCOUNT OF 

THE ELDEST SIBLING AND AVAILABLE ONLINE

• Order on any mobile device • Share the images with family & friends for FREE

SIBLING PHOTOS 2022 - Important Registration Information

There is no need to return any forms or payment to 
school before photo day, but please ensure you have 

registered with your codes to view all images

On Main Photo Day you should have received a flyer for 
each of your children at the school that included your 

child’s 2022 image code - TO REGISTER:

Follow these 3 simple steps - 

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

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

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**

• 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 

1 2 3 

Sibling Photographs will be taken on 

Sibling Photos
Tuesday 5th April, 2022 

http://order.arphotos.com.au/
mailto:customerservice@arphotos.com.au


Term One is off to a great start!

We’ve enjoyed seeing old faces and welcoming new ones. It’s great seeing 

all of the children settle in to the program. Our staff will continue to support 

each child to make sure they are enjoying their time with us. 

This term, children have been participating in a range of child-led and 

planned experiences. The activities support their social and emotional 

development while giving everyone a chance to have some fun.

Check out some of our recent activities!

CONTACT US

P: 0409877251/0437527623

E:kororoitcreekoshc@ymca.org.au

W: childrensprograms.ymca.org.au

Kororoit Creek

YMCA Outside School Hours Care

Push up challenge

Children using their skill  push up 

skills as part of our physical activity 

time.

Friendship Bracelets

Our children made some friendship  

beads bracelet  to celebrate 

harmony week.

Autumn School Holiday Program

Bookings are now open for our Autumn SHP which runs Monday 11 April to 

Friday 22 April, but will be closed on the Easter public holidays.

Pick up a copy of our program flyer to see the activities on offer.



A: 5 Millport Drive Burnside Heights VIC 3023

P: 0419 877 251 | E: kororoitcreekoshc@ymca.org.au |  W: childrensprograms.ymca.org.au

KOROROIT CREEK PRIMARY 
YMCA OUTSIDE SCHOOL HOURS CARE

SCHOOL HOLIDAY  
PROGRAM 

Autumn 2022

Items to bring everyday: lunch and snack, water bottle, sun smart hat, weather appropriate clothes and shoes.
Please note: the prices above are not inclusive of any Child Care Subsidy (CCS) entitlements.

Monday 11 April to Friday 22 April

We’ll be using craft and recycled materials to create 
engineering constructions. Then we’ll test how much 
weight they can hold.

Create your own Papier-Mache face mask and 
decorate it with a unique design. We’ll create the 
masks with biodegradable materials.

We’re celebrating Easter by decorating eggs, making 
bonnets and building baskets. Then show off your 
creations in an Easter parade.

Lights, camera, action! Sit back and relax while 
watching a latest release film at Millers Junction 
Cinemas.

The program is not running on this date due to Good 
Friday public holiday.

CONSTRUCTION CHALLENGE Mon 11 Apr

MASK DESIGNING Tues 12 Apr 

EASTER CARNIVAL Wed 13 Apr

CINEMA Thu 14 Apr

CLOSED Fri 15 Apr

Monday 11 - Friday 15 April

In house | Cost: $79.30

Incursion | Cost: $99.30 | Arrive by: 9:00am

In house | Cost: $79.30

Excursion | Cost: $109.30 | Arrive by: 8:30am

Monday 18 - Friday 22 April

The program is not running on this date due to Easter 
Monday public holiday.

Learn about the history of LEGO® and take part in our 
construction challenges. Bring your creativity, design 
and flair.

Explore mindfulness and movement through our yoga 
session. Learn to quiet your mind through breathing, 
stretching and relaxation.

C’est La Vie! We’re exploring the art, history, culture 
and sports games of France. Plus, we’ll sample some 
delicious French cuisine.

We’re visiting the National Wool Museum to learn about 
Australia’s wool and textile industry. See an antique 
carpet loom from 1901.

CLOSED Mon 18 Apr

BRICKS AND BLOCKS Tues 19 Apr

YOGA AND MINDFULNESS Wed 20 Apr

OH SO FRECH! Thu 21 Apr

NATIONAL WOOL MUSEUM Fri 22 Apr

In house | Cost: $79.30

Incursion | Cost: $99.30 | Arrive by: 9:00am

In house | Cost: $79.30

Excursion | Cost: $109.30 | Arrive by: 8:30am

Bookings are now open for our Autumn program located in  
Burnside Heights.
The program is located within the YMCA Early Learning Centre on the 
grounds of Kororoit Creek Primary School. It is open to all local families.
We’ve prepared a range of engaging experiences that will spark  
your child’s interests and connect them with new friends. SCAN FOR BOOKING  

INSTRUCTIONS


