
 

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

ДАТУМИ НА ЗАПАМЕТУВАЊЕ 

7 јуни – Програма за сексуално образование за шесто одделение H50, H57 & H58 

• 7 јуни – Сесија на шестоодделенци за учење за австралискиот парламент 

• 7 јуни – Турнир во фудбал за девојчиња во шесто одделение 

• 8 јуни – Крос кантри настан 2022 (избрани ученици од трето до шесто одделение) 

10 јуни – Ден на професионална пракса на наставниците. Учениците не одат на училиште 

13 јуни – Јавен празник Роденден на кралицата. Учениците не одат на училиште 

• 14 јуни – Програма за сексуално образование за шесто одделение H50, H51, H53, H57 & H58 

• 14 јуни – Сесија на шестоодделенци за учење за австралискиот парламент 

• 15 јуни – Турнир во фудбал за момчиња во округот од шесто одделение 

• 21 јуни – Програма за сексуално образование за шесто одделение H50, H57 & H58 

• 24 јуни – Последен ден од училишниот термин 2. Учениците завршуваат во 13.30 часот 

• 11 јули – Прв ден од 3-тиот училишен термин 

 
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/  

  
 

  3 јуни 2022 година 
 

Враќањето на Beth 
Имав доволно среќа да бидам привремен директор на училиштето во отсуство на 
Beth во изминатите четири училишни мандати. Beth требаше да се врати рано во 
третиот училишен мандат, меѓутоа, таа одлучи да се врати рано во четвртиот 
училишен рок за да може да помине уште малку време уживајќи како мајка на 
Reuben и Ned пред да се врати на училиште во нејзината улога како директор на 
училиштето. 
 

Ден за професионална пракса - нема ученици на училиште петок 10-ти јуни 
Како дел од сегашниот договор за настава, наставниот кадар има право на Ден за 
професионална пракса за поддршка на оценувањето и известувањето за секој 
термин. Поради тековниот недостиг на кадар за замена, училиштата добија 
инструкции да одвојат еден ден без ученик за да го поддржат ова. На 10-ти јуни на 
училиште нема да има ученици. 
 

Безбедност на учениците околу училиштето 
Персоналот на KCPS работеше напорно за да се осигура дека учениците се 
чувствуваат безбедно во дворот и во училницата. Ја зголемивме распределбата на 
дворните обврски во сите области, развивме очекувања како училници за 
однесувањето во училницата и надвор од училницата и имавме професионално 

учење за ангажираноста и благосостојбата на учениците. Ги замолувам семејствата да се грижат за 
безбедноста на учениците при пристигнување и заминување. Имаме неколку автомобили кои 
непрописно паркираат околу училиштето и ги доведуваат децата во опасност. За ова прашање се 
консултирам со City of Melton и со полицијата на Caroline Springs. Ве молиме погрижете се секогаш да 
ги следите сите сообраќајни прописи околу училиштето. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АТРИБУТИ НА 
ИБ УЧЕНИЦИ 

 
Истражувачи 
Познавања 

Размислувачи 
Комуникатори 
Принципиелно 

Отворен ум 
Грижа 

Носител на ризик 
Избалансиран 
Рефлексивни 
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KCPS има нулта толеранција за каква било форма на злоупотреба на деца 
 

Светски ден на животната средина 
 

Светскиот ден на животната средина се одржува во недела на 5-ти јуни и сакаме да го 
прославите со нас, но дома! Светскиот ден на животната средина е ден кога ја признаваме 
позитивната промена што можеме да ја направиме во нашата животна средина. Еве неколку 
работи што можете да ги направите за да го прославите дома… 
 

• Можете да имате сопствено растение во вашата соба и да се грижите за него. 
• Можете повторно да ги користите материјалите што претходно сте ги користеле. 
• Можете дури и да направите своја када за отпадна хартија дома! 
 

Важно е да се грижиме за животната средина и да се трудиме максимално да ја одржуваме 
чиста и здрава. Затоа забавувајте се и уживајте во природата на светот! 
 
 

Ilani и Nuwan - Капетани за животна средина 2022 година 

 
Big Battery Rescue 

 

Оваа недела, нашето прекрасно училиште беше прикажано во весникот Star Weekly преку 
Интернет и печатена копија, славејќи ги нашите напори за собирање батерии за Big Battery 

Rescue! Ова е втора година што нашето училиште учествува во иницијативата и се надеваме 
дека ќе го срушиме нашиот претходен рекорд за собирање. Нашите прекрасни капетани на 
животната средина, Ilani и Nuwan беа претставени во написот во весникот како лидери на 

одржливост во нашето училиште! Доколку сакате да ја прочитате статијата, можете да напишете 
на следниот линк:  

https://meltonmoorabool.starweekly.com.au/news/students-recycling-batteries-to-save-planet/ 
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П-2 група за зајакнување на студентите 
 

Over Во текот на последните неколку недели, капетаните на класовите во 

подготвително, прво и второ одделение присуствуваа на состаноците на 

Групата за зајакнување на учениците (SEG). Овие состаноци се олеснети од 

нашите лидери на ученици од шесто одделение. Капетаните на класата 

истражија како изгледа да се биде лидер и квалитетите за кои веруваат 

дека ги поседуваат, како и квалитетите на кои би сакале да работат. Како 

што продолжува терминот, капетаните на класата ќе истражуваат како 

можат да ги изградат своите вештини за тимска работа преку различни 

заеднички искуства. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Атрибути во акција   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Честитки за студентите кои оваа две недели ја добија наградата AiA. Учениците истражуваа што значи 

да се биде добро информиран. 

 

Оваа недела, наставниците учествуваа во сесија за професионално учење за да го развијат своето 

знаење за тоа како изгледаат на дело атрибутите на профилот на ученикот. Тие создадоа визуелни 

слики за да го претстават нивното размислување и ги снимија активностите што им се потребни за 

моделирање и подучување на заедницата на KCPS. 

 

Во текот на следните две недели, како заедница се фокусираме на развивање на нашето разбирање 

за тоа што значи да се биде мислител. Сите наставници и ученици ќе бидат во потрага по овој атрибут 

во училницата и надвор во дворот. Тоа ќе бидат награди во училницата и на собранието со награди. 

 

Што значи да се биде мислител? 

Ние сме мислители кога ги споделуваме нашите идеи и знаења со другите. Размислувачите 

пристапуваат кон проблемите со отворен ум и размислуваат за тоа што би било ефективно решение 

или стратегија. Размислувачите се поврзуваат со нивното претходно знаење и поставуваат прашања за 

да го продлабочат нивното разбирање. Оваа недела, студентите ќе истражуваат што значи да се 

размислува критички и креативно за нивното учење. 

Bilal покажал емпатија кога 

забележал дека еден од 

неговите пријатели е 

вознемирен и решил да му 

дозволи да му ја позајми 

својата играчка мечка за да се 

чувствува подобро. 

Учениците од петто одделение 

имаа можност да ги споделат 

своите објавени пишувања и 

лични прашања на мини-

изложба. Тие покажаа дека се 

познавања преку споделување 

и поврзување со други области 

за учење како што се 

пишување и читање преку 

нивната единица за 

истражување. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harman беше комуникатор 

кога го сподели своето 

пишување со своите врсници. 

Тој можеше да зборува за тоа 

како користел слики и 

зборови за да ги сподели 

своите идеи. 

Во прво одделение, учениците се фокусираа на тоа да 

имаат знаење кога пишуваат, поддржувајќи други автори. 

Alexander знаел кога го 

поддржувал Харли кога го 

уредувал своето дело за 

пишување. 

Zac бил мислител кога имплементирал 

неколку стратегии за решавање на 

проблемите со наплатата. Тој 

самоуверено го изрази своето 

разбирање и процесот што го презеде. 

Учениците од трето 

одделение 

развиваат 

разбирање за тоа 

што значи да се 

биде мислител кога 

станува збор за 

пишување. 

Тие се фокусираа на користење на 

специфичен избор на зборови поврзани со 

нивната тема за да се осигураат дека звучат 

како експерт. 

Ayla и Siyara беа забележани 

како ги споделуваат своите 

текстови една со друга и 

даваат повратни 

информации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Hayley знаеше кога да го 

примени Bar Model за да ги 

претстави и реши 

формулираните проблеми 

со собирање и одземање. 

Tharun беше информиран 

кога го оценуваше неговиот 

процес на истрага и ги 

критикуваше добрите и 

лошите страни на 

демократијата. 

Joshua бил 

избалансиран кога 

ефикасно го користел 

времето во 

библиотеката за да 

избира книги од 

интерес и да се 

погрижи да има 

доволно време 

самостојно да чита. 

Chanelle и Ibrahim беа со 

почит кога доброволно се 

пријавија да собираат ѓубре 

на игралиштето за време на 

одмор и ручек. 

Многу студенти добиваат 

AiA картички за грижа за 

нашата околина со тоа што 

се грижат за нашите нови 

растенија и градинарски 

кревети. 

Ethan беше ризичен кога се предизвика 

себеси да пишува на француски. Тој ги 

опиша собите од неговата куќа  

(Les maisons) 



Погледнете што научија нашите наставници… 
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ФИ���К� Е����ЦИЈА Ова� ���ел�, с�у��н���е н�
Pre� се ���п���ув�� �а ��в���а н��� е��н��а „Дви��ње“ ка�� �т� ќе с�
фо����ра�� �� д�и��ње н� ���ни�� ��ла �� ��з�и�н� ���ин� ���о �д���ор ��
Муз����а. За д� �� �к�у��т ��е��ц��е �� �ва� ��и��ц�, ти� ���на� �� у��т
по����р�и ��н���и р����и к��� �то �� М��ар���, Ча �� �л�јд и Т��� с�
ко���к�. Дод��� �и �ч�� о��� та���, уч����ит� ��а� ��ж�о�т �� �� из����т
и п��� д���ит� ���ал����. Сле���т� �е��л�, уч����ит� ќе �с���жу����
му���к���ур�� ��н�о�� р��и�� п��� да ����на� 2 не���� за ���ње р����ч�и
ги���с���ки ���ж�ња.

Ф�А�Ц����
Овој те���н уч����ит� од че��р�� од����ни� ра����т на ди��јни��ње на
куќат� од со���т��а и оп����ање на со���� и ме����т. Ти� за���н�а со
уч�ње на им�њат� на ра���ч���е п�о�т���и, а по��� ги оп���а. Во с�о���
ре����ци ко���т��е и п�е�л��� и п�и��в��. Ова ги на���� да с�а��т ка��
с��ук����те на ре����ци�� се ра���к��а�� од ед�� јаз�� до д�у�. Бе� и
с�о��д�у��� з��ејќи д��� �о ф���ц���и�т јаз�� �è им� ���.

МУ���� Муз����от ��� с��а �� �м �е ��б���од��� �а си�� ��ди����, ба��
и д����ци � ���ув����и н� ��е��ц��е �� 2, 4 и 5 од����ни� ��и �� п���уд�ја д�
п�и��с���ва�� �� из���б��е �� �т�о��н� у���н��а. Ова ���� за �� �� п�о�л����

ус����т �о ��м���ти��њет� ��
ни����т �е��р��а� � �н�а�б�.
Уче����те ����до� ���ал�� ��ч�а,
ин��р����та��� п���а, за��ш�ја
ре���к��ја н� ��и��ц��а � ��а� м���ос� �� н�у��� н��о� ��
ро����ли�� ��ко �� �в��а� �к��е�� � ги����.

УМ����С� Во т���� на ���ј уч����ен ����од, т�е���д�е��н���е бе� ���ша�� �� ни�� ��х�и�� н�
ц��ање, в��уч���јќи ш����рање, в��с�е�� ш���ир�ње, ра���ч���ање � т���и. Ти� �к��ер����ти���� со ���л���и
ма����јал� �� �р�ање, ка�� �т� �е ��с���и п����ли, об���и ��л��и, јаг���, фи�� ��ло�� � �ив� ��о��, за ��
ут��д�� ��ј ма����јал ��јдо��� ф���ци����а в� ���би����ја с� ���ни����. Уче����те �� �р��о ��д��е��� ра����а
на ���д��ање н� ���ле���т� �и��т�� у��т���ко ���� по ���ј из��� к��и�т�јќи г� ��и� ��х�и�� � ма����јал� ��
ц��ање с� ��� да �� ��фи����ат ����к�е��с���ит� �� �ив���� из���н� �и��т�� и �� г� �о��ж�� �во���
не����јат�� �р���ки ���т��и.



 

 
 

На 20-ти мај, Kororoit Creek Primary School влезе во 

уметничко дело за неделата на образованието на 

локална уметничка изложба на CS Square. Секое 

уметничко дело прикажано од различни училишта е 

изложено веднаш надвор од Woolworths. 

 

Нашите уметнички капетани од шесто одделение, 

Matilda и Ollie работеа навистина напорно за да 

олеснат и создадат уметничко дело што 

претставува 150 години јавно образование. 

 

Гласањето е отворено до 13 јуни.  

Ве молиме гласајте со посета на CS Square или 

користејќи го QR-кодот подолу. 

 

 



 

 

БИЛТЕН за OSHC:  

3 јуни 2022 година 

 

Добредојдовте во YMCA KCPS OSHC 

Нашата услуга се наоѓа во зградата на YMCA веднаш до Kingswim. 

Во нашата OSHC програма, обезбедуваме можности за учење преку нашата програма 
базирана на игра со забавни и отворени активности и игри. На децата им овозможуваме 
и многу различни искуства кои ги поттикнуваат децата да користат креативност и 
имагинација. Следната недела правиме различни научни експерименти врз основа на 
интересот и изборот на децата. 

Обезбедуваме здрав избор на појадок во сесијата за нега пред училиште и здрава 
попладневна ужина во сесијата за нега после училиште, следејќи ги советите за здрава 
исхрана на Nutrition Australia. 

Ги оставаме учениците од подготвителната година и првоодделенците во училиштето по 
утринската сесија и ги собираме сите деца од училиштето за попладневната сесија. 

Нашата програма за зимски училишен распуст ќе се одржи: 

Од 27.06.2022 до 8.07.2022 година 

Настаните од интерес ќе бидат екскурзии и многу забавни активности во центарот. 

Нашето работно време е 

BSC- 6:30-08:45 часот 

ASC- 15:15-18:30 часот 

SHP- 6:30-18:30 часот 

Денови на планирање на наставната програма - 6:30-18:30 часот 

Во петок, 10.06.2022 година, одржуваме програма за Ден на наставната програма 

Ве молиме не двоумете се да не контактирате ако имате какви било прашања 

Our contact details 

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 

За повеќе информации и пријавување посетете: 

https://childrensprograms.ymca.org.au/before-after-school-programs/kororoit-creek-primary 
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Career Opportunities at Kingswim 

Your opportunity: Become a Swim Teacher in our School Groups Program! 

Would you like a fun, flexible and impactful role with plenty of career opportunities? Do you have a passion 

for making a real difference in young people’s lives? Transitioning back into the workforce, or looking for 

middle of the day work? Join the school groups team at Kingswim Caroline Springs and /or Kingswim 

Derrimut. 

   

We’re looking for enthusiastic Swim Teachers to deliver effective, engaging, and enjoyable swimming lessons 

to local schools, alongside a team that’s focused on safety and fun! 

     

New to swim teaching? 

No worries! You don’t need to be an elite swimmer, either. What matters is that you have a passion for 

working with and developing children. 

   

At Kingswim, you’ll get all the training you need. You’ll learn how to confidently and safely deliver a variety 

of kids swimming lessons, from baby swimming classes to advanced lessons for our future superstars. 

   

Training made easy – here’s how it works 

We take the hassle out of training to make your transition into Swim Teaching as smooth as possible. Unlike 

other training providers, Kingswim provides subsidised in-house training. Here’s what’s involved: 

 

 We’ll support you to complete your learn to swim training program, accredited by Swim Australia, at 

one of our centres. The course costs $160 and only takes two days! 

 You’ll get hands-on experience during your 20 shadow hours with one of our friendly qualified Swim 

Teachers. 

 And we’ll teach you the proven Kingswim method, so you can begin your Swim Teaching career with 

confidence! 

 

About you 

You’re fun and energetic with a passion for the safety, wellbeing, and education of children. You also enjoy 

being part of a friendly team that’s dedicated to building a thriving community! 

   

In return, Kingswim offers you flexible shifts, leadership development opportunities, a supportive 

environment, and Fitness Industry Award rates. 

   

Are you ready to make a splash with us? 

If you’d like to start and finish each day with a smile on your face while nurturing our future swimmers, we’d 

love to hear from you! 

 

Start your journey as a Kingswim Swim Teacher today. Click here to apply or contact us at 

careers@kingswim.com.au, using the subject line ‘Schools Swim Teacher ” if you have any question or would 

like a copy of the Position Description. 

https://clientapps.jobadder.com/37293/kingswim/569465/schools-swim-teacher-langwarrin
mailto:careers@kingswim.com.au

