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Các Gia Đình, Học Sinh và Nhân Viên thân mến,

Trong phần Trình Bày Sinh Hoạt Lớp gần đây, tôi đã nói chuyện với các học sinh về Chúa Jêsus và tôi hỏi 
họ nghĩ họ là ai. Phản ứng của họ là được cả hai phần: chu đáo và tràn đầy niềm tin.

"Chúa Jêsus là một thầy lớn dạy về Đời sống" - Mohammed
"Chúa Jêsus là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho mọi người không bao giờ bỏ cuộc và luôn luôn cố gắng và 
yêu thương lẫn nhau" Tam-An

Một số trẻ phản ứng bằng cách sử dụng 100 ngôn ngữ của họ ....

Nếu quí vị không biết chúng tôi đang nói gì bởi ý nghĩa 100 ngôn ngữ của chúng tôi, tôi mời quí vị đọc 
bài thơ trên trang kế tiếp của Loris Maluguzzi và suy nghĩ về những gì quí vịđọc.

KERRY WHITE
HIỆU TRƯỞNG
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2018 - là năm cuối cho các học sinh lớp 7
tại  Trường Công Giáo Holy Family 
Một lời nhắc nhở rằng năm tới là năm cuối cùng chúng ta sẽ có học sinh  Lớp 7 tại trường này. Đây là 
thời điểm tốt để quí vị suy nghĩ về trường trung học cho con của quí vị nếu chúng hiện đang học lớp 5.

Nếu con của quí vị đang học lớp 5 (năm 2017), thì năm cuối cùng của họ tại Holy Family sẽ là năm sau 
(2018) và họ sẽ tốt nghiệp tiểu học.

Xin hãy nghĩ đến việc ghi danh cho con em vào học trung học Lớp 7 vào năm 2019.

Mọi thắc mắc xin vui lòng nói chuyện với nhân viên.

VÀI THÔNG TIN DÀNH CHO QUÍ VỊ

Học Phí Trường
Hóa đơn về Học Phí Trường được lập theo từng học kỳ và phải được thanh toán đầy đủ trước khi kết 
thúc mỗi học kỳ. Các giấy xác nhận sẽ được gởi về cho mỗi học kỳ. Tuy nhiên, quí vị có thể yêu cầu lấy 
một giấy xác nhận bất cứ lúc nào.

Nếu quí vị đã đóng đầy đủ lệ phí trọn vào đầu năm, quí vị vẫn sẽ nhận được một giấy xác nhận cho từng 
học kỳ nhưng trong đó sẽ cho biết là còn dư ra bao nhiêu cho 3 học kỳ sau. Điều này được thể hiện bằng 
ký hiệu dấu trừ bên cạnh số tiền BALANCE DUE (xem ví dụ dưới đây, đặc biệt là vùng được đánh dấu). 
Số tiền này sẽ giảm mỗi lần quí vị được lập hóa đơn. Vì vậy, khi Học Kỳ 3 được lập hoá đơn với giá 
$600, BALANCE DUE sẽ trở thành - $600 và khi được lập hóa đơn trong Học Kỳ 4 với giá $600, thì 
BALANCE DUE sẽ là $0,00.

Hãy đảm bảo rằng các khoản phí của quí vị được thanh toán và được cập nhật. Mọi thắc mắc xin vui lòng 
liên hệ với văn phòng trường chúng tôi.

Holy Family Catholic School
71 Shepherdson Road

Parafield Gardens  SA  5107
PHONE: (08) 8250 6616 FAX: (08) 8250 3043

A.B.N:76 633 110 034
Web: www.holyfamily.catholic.edu.au

Email: accounts@holyfamily.catholic.edu.au

Mr E & Mrs V Abejo                                
177 Shepherdson Road          
Parafield Gardens  SA  5107   
                              
                              
 

Statement Date: 16/06/2017
Family/Billing Id: 514     

Tax Invoice / Statement of Account

Opening Balance
01/01/2017

New Charges
 

Payments/Credits
 

Closing Balance
16/06/2017

$0.00 $1,200.00 $2,400.00 -$1,200.00

Date Reference Student Transaction Description Debit Credit Balance
 23/01/2017 15298  Rowena  Tuition Fees 2017 Term 1 R-1 $600.00 $600.00 
 14/02/2017 4096   Payment Received: $2,280.00 -$1,680.00 
 07/04/2017 16346  Rowena  Tuition Fees 2017 Term 2 R-1 $600.00 -$1,080.00 
 25/05/2017 1348   5% Early Discount 2017 $120.00 -$1,200.00 
* Indicates Taxable Supply BALANCE DUE (GST Inclusive) = -$1,200.00 

Current 1-30 Days 31-60 Days 61-90 Days 91-180 Days 181-360 Days 361+ Days
-$120.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,080.00 $0.00 $0.00

Page 1 of 1

Family/Billing Id:  514     
Name:   Mr E & Mrs V Abejo

Biller Code: 46698
Ref: 83995591548         

Telephone & Internet Banking - BPAY
Contact your bank or financial institution to make this 
payment from your cheque, savings, debit, credit card 
or transaction account.  More info www.bpay.com.au

Holy Family Catholic School
REMITTANCE ADVICE

Please Detach and Return With Your Remittance

Amount Enclosed: 

Payment Method (please circle):

Cash Cheque Credit Card

Card Type: Visa MasterCard Expiry Date:                    /                    

Card Number:                     /                    /                   /                    

Name on Card:  

CVV (3 digits):         /        /        

Cardholder Signature:  

For EFT Payments, please see details below
  Bank: Parafield School Board A/C Name: Holy Family Catholic School BSB: 085-005 A/C No: 458044953

  Please Quote 83995591548 as references. Send remittance to: accounts@holyfamily.catholic.edu.au

Student
Student#

#
#
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Lễ Kỷ Niệm Thánh Phêrô và Thánh Phaolô  
 
Thứ Năm, ngày 29 tháng 6, Giáo Hội cử hành Lễ Kỷ Niệm Thánh Phi-e-rơ và Phaolô. Hai vị 
Thánh này đã hình thành Giáo hội Kitô hữu trong những năm đầu và đã xây dựng nền tảng 
cho Giáo Hội Công Giáo ngày nay. 
 
Tên Phi-e-rơ được Chúa Jêsus ban cho. Tên 
ông có nghĩa là đá. Điều này có ý nghĩa to lớn 
đối với người dân ở Judea, những người có 
thể nhìn quanh và nhìn thấy những khối đá 
rắn ở một bên, và trên các cồn cát khác đang 
chuyển động do gió thổi. 
Trong Phi-e-rơ, Chúa Giêsu đã ban cho Giáo 
Hội một vị lãnh đạo vững chắc. 
 
Phao-lô đã cố gắng ngăn chặn sự lây lan của 
Kitô giáo bằng cách bắt các Kitô hữu và bắt 
họ ném vào tù. Rồi sau khi bị ngã khỏi con 
ngựa của ông, ông bị mù bởi ánh sáng nơi 
phát ra  tiếng nói đặt câu hỏi tại sao ông ta 
đang bức hại Giáo Hội. Sau đó, trong viễn 
ảnh, ông đã học được rằng Chúa Jêsus là 
Đấng Mết-si-a, và những kẻ làm hại những 
người theo Ngài làm là làm hại Chúa Jêsus. 
Phaolô đã dành phần còn lại của cuộc đời 
mình để rao giảng phúc âm của Chúa Jêsus 
và chịu trách nhiệm cho nhiều bài viết trong 
Tân Ước qua các lá thư của mình cho nhiều 
cộng đồng Kitô hữu. 

Chương Trình Bí Tích 
 
Vào cuối tuần  ngày 1 Tháng Bảy và ngày 2 Tháng Bảy, buổi họp đầu tiên sẽ được 
tổ chức cho Phụ Huynh muốn ghi danh cho con em của họ vào Chương Trình Bí 
Tích của chúng tôi vào năm 2017 và năm 2018. Đây là một cơ hội tuyệt vời để con 
em quý vị tham gia vào Chương Trình Bí Tích năm 2017 -2018. Các cuộc họp sẽ 
được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 1 Tháng Bảy lúc 4 giờ chiều hoặc Chuá Nhật, 
ngày 2 Tháng Bảy lúc 10:15 sáng tại Siena Hall, 
(Sân trường của Trường St. Augustine), 25 Commercial Rd, Salisbury. 
 
 
Michael Urdanoff,  
Holy Family, APRIM.

TIN TỪ APRIM
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“Em không cần xử dụng Google; Em dùng những sáng 
kiến trong đầu của em, bởi vì trong đầu em chứa đầy 
nó!”  từ Tori

THẤY & NÓI

Có ai biết??????
Ai biết rằng thầy Slater có thể 
chạy nhanh như vậy? Chiếc xe 
buýt chuẩn bị chạy qua trạm 
dừng gần trường học, vì vậy 

thầy Slater đã chạy theo với tốc 
độ siêu tốc để ra dấu nó. Tốc độ 
của thầy cho phép thầy bắt kịp 

và báo hiệu cho xe buýt dừng lại. 
Thầy làm tốt quá :)
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TRẠI CỦA 
LỚP 6/7
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PHÒNG BÁN ĐỒNG PHỤC
Đồng phục mùa đông thì bắt buộc cho Học Kỳ 3 & 4, chúng tôi có bán sẩn 
trong phòng Đồng Phục 
Đồng phục mủa đông như sau: 
NỮ: 
Pinafore (Reception to Year 4); 
Áo sơ mi tay dài màu kem (có phù 
hiệu  
của trường (Years 5-7); 
Áo phông với logo; 
Cà vạt.; 
Áo Lạnh 
Vớ dài tới đầu gối hay vớ bó đen. 

NAM: 
Quần tây dài có dấu hiệu Holy Family; 
Áo sơ mi sọc tay dài của  Holy Family; 
Cà vạt; 
Áo lạnh của Holy Family; 
Vớ đen có sọc của  Holy Family. 

THỂ THAO: (Nam và Nữ) 
Quần dài thể thao của Holy Family; 
Áo khoát có dây kéo của Holy Famil ; 
Áo thu sọc của Holy Family 
Vớ thể thao trắng có sọc của Holy Family. 
Giỏ xách của trường 

Chúng tôi đang có một số gít iỏ xách đi học của 
trường. 

Phòng Bán Đồng Phục sẽ 
KHÔNG mở trong thời gian 

nghĩ hè vào Tháng Bảy 2017
Thứ Hai 8:30 - 9:30 sáng

Thứ Tư 2.30 - 3:30 trưa

Thứ Năm 8.30 - 9:30 sáng

NHỮNG ĐỒNG PHỤC CỦ
Phòng Bán Đồng Phục chỉ có thể chấp nhận 
những mặt hàng sạch sẽ và trong tình trạng 
còn  tốt.
Bất kỳ vật dụng nào bị nhuộm, rách, vá, hoặc 
nhạt màu sẽ không được chấp nhận để bán và 
sẽ được hủy bỏ.
Bít tất và mũ không được chấp nhận vì lý do 
vệ sinh.
Áo thun thể thao củ sẽ không còn được chấp 
nhận để bán.
Nếu trước đây quí vị đã để lại một chiếc áo 
polo để bán và muốn nó trả lại, xin vui lòng 
cho chúng tôi biết.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến 
việc bán đồng phục cũ, vui lòng đến phòng 
Bán Đồng Phục và gặp  Jo hoặc Maria.
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Playgroup at Holy Family 
Catholic School

Come and join us! 
Holy Family now offers playgroup for children aged from 0- 5 years old.  Our playgroup 
is based on the principles of continuity, transition and pathways for children and their families. 
Stay and spend the morning with your little one watching them play and learn and build friendships 
and social skills in a safe and supported environment.   

Who: Everyone is welcome to join playgroup, you don't need to have children attending the school. 

When: Thursday mornings 9:00am - 11:00am 

Where: Holy Family OSHC room 

What to bring: Water, hat, fruit and a gold coin donation 

For enquiries and bookings call 8250 6616 or email 
kelly.johnston@holyfamily.catholic.edu.au

Nhóm Chơi  (Play Group) tại Trường 
Công Giáo Holy Family

Đến và Tham Gia với chúng tôi!
Hiện tại Trường Holy Family có mở nhóm chơi cho các trẻ em từ 0 - 5 tuổi. Nhóm 
chơi của chúng tôi được dựa trên các nguyên tắc của sự liên tục, quá trình chuyển 
đổi và các con đường cho trẻ em và gia đình của họ. Ở ans dành buổi sáng với 
một chút của bạn xem họ chơi và tìm hiểu và xây dựng tình bạn và các kỹ năng xã 
hội trong môi trường an toàn và hỗ trợ.

Ai: Mọi người đều được chào đón tham gia playgroup, bạn không cần phải có con 
em học trường.

Thời gian: Mỗi sáng Thứ Năm từ 9 - 11giờ sáng
Địa Điểm: Holy Family , phòng OSHC
Những gì cần mang đến: Nước, mũ, trái cây và vài đồng tặng thiện nguyện
Nếu có thắc mắc xin  gọi 82506616 hoặc email
kelly.johnsyton@holyfamily.catholic.edu.au
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SEMESTER 2 REPORT Trường sẽ Email vào Thứ Hai 3 Tháng Bảy (xin quí vị 
cung cấp địa chỉ email của quí vị)

THI THỂ THAO NETBALL Thhứ Ba 4 Tháng Bảy(Priceline Stadium)

TRÌNH DIỄN ÂM NHẠC Tuesday 4th July - 9am (all welcome)

HỌP HỘI XUÂN Thứ Tư 5 Tháng Bảy lúc 6:30 tối

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA HỌC KỲ 2 Thứ Sáu 7 Tháng Bảy lúc 3 giờ trưa 

NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA HỌC KỲ 3 Thứ Hai 24 Tháng Bảy - 8.50 sáng
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 **********  AN TOÀN  *****

ĐƯỜNG CHO NGƯỜI BĂNG NGANG:   Xin bạn có thể đảm bảo rằng bạn băng qua đường bằng cách sử 
dụng lằn đường cho người đi bộ. Chúng tôi đã thấy một số học sinh và các bậc phụ huynh đã chạy băng 
ngang ở giữa đường giao thông. Điều này là cực kỳ nguy hiểm khi có những chiếcxe ở mọi hướng và tầm nhìn 
kém. Hãy nêu gương và sử dụng lằn đường vượt dành cho người đi bộ được giám sát bởi nhân viên trường. 

BÃI ĐẬU XE:  Bãi đậu xe của chúng ta được thiết lập với một chiều ra và một chiều vô. Xin vui lòng nhập vào 
bãi đậu xe thông qua các lối vào 
gần vò bùng binh trường. KHÔNG 
ĐƯỢC quẹo phải trên đường 
Shepherdson để vào  bãi đậu xe 
của trường (như thể hiện trên bản 
đồ). Điều này sẽ tạo ra khối giao 
thông và ùn tắc, ttức giận và nguy 
hiểm. Nó là dễ dàng hơn và nhanh 
hơn để lái xe xuống tới đường 
vòng, đi xung quanh và sau đó 
nhập vào lằn  đường để vào bãi 
đậu xe. 

KHU THẢ VÀ ĐÓN HỌC SINH: 
Khi vào bãi đỗ xe để sử dụng khu 
vực thả và đón thì  bạn nên chắc 
chắn rằng bạn đang sử dụng cả 
hai phía của bãi đậu xe (như thể 
hiện bởi đường màu vàng). Điều 
này sẽ giữ cho giao thông trên đường và làm giảm bớt tắc nghẽn trên Shepherdson và Martins Roads. Nếu 

!

TÀI SẢN BỊ MẤT 
Hãy đảm bảo tất cả các vật dụng cùa học sinh được dán nhãn để cho phép chúng tôi trả lại tài 
sản bị mất cho chủ sở hữu của mình. Khi chúng tôi nhận được tài sản bị mất chúng tôi kiểm tra 
tên, lớp học của họ và trả lại qua hộp lớp học của các em. Các hộp lớp sẽ được đem đến Văn 
Phòng vào buổi sáng và thu thập vào buổi chiều. 
 Quí vị được chào đónđể đến tìm bất kỳ vật dụng nào mà con em quí vị thất lạc trong Văn 
Phòng Tiếp Tân Học Sinh.

CÁC LOẠI THUỐC 

Đây là chính sách cho tất cả các loại thuốc được lưu giữ trong  phòng bệnh của trường (nằm 
gần phòng tiếp nhận của học sinh). Một bản  kế hoạch thuốc có chữ ký của bác sĩ của quị vị 
cũng cần cung cấp cho nhà trường  bất kỳ loại thuốc nào theo yêu cầu cho học sinh xử dụng 
trong suốt cả ngày - cho dù dài hạn hoặc ngắn hạn. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn 
panadol, Nurofen và thuốc kháng sinh. Chính sách này được thực thi để đảm bảo con quí vị 
xử dụng thuốc có liều lượng chính xác tại thời điểm chính xác mà được đăng nhập bởi đội 
ngũ nhân viên của chúng tôi và để ngăn chặn các học sinh tự dùng thuốc mà có thể gây hại. 
Một bản kế hoạch thuốc cũng cần thiết cho bất kỳ đứa trẻ đó có thể không được tự chủ. Sự 
hỗ trợ và hiểu biết của quí vị về vấn đề này thì giúp rất tốt cho nhà trường.
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WEEKLY NEWSLETTER OF 
SALISBURY CATHOLIC 

PARISH 

     PARISH VISION: 
A Welcoming Community, 

United in Faith, 
Centred in 

the Eucharist, 
 Which embraces the Spirit 

and Nature of all  
God’s People 

 
 

PARISH CONTACTS: 
 

Parish Business Manager:  
Lyra Angeles 
Telephone: 8258 2314 
Facsimile:  8281 8287 
Email address: salcath@tpg.com.au 
 

Parish Clergy: 
Fr Roderick O’Brien PP 

  Fr Tran Quang Tong 
  Fr Francis Trinh Van Phat 
  Fr Shibu Jacob msfs 
  Deacon Arturo Jimenea  
  (For emergencies after office hours, 
   please phone 8258 2314, and use    
   the mobile number provided) 

 

Parish Sacrament Program: 
Louise Svensdotter (Coordinator) 
Diane Innes (Pastoral Assistant) 
Sacrament Program direct line:  
8281 9603    salcath3@tpg.com.au 
 

  Parish Faith Formation: 
Joan Young: 8182 3237 
0419 485 090 young.joan@bigpond.com 
 

Canossian Sisters:  
Telephone and fax: 8258 3230 
 

Co-ordinator of Pastoral Visitors: 
Ellen Arklay: 0410 747 626 
 

Lyell McEwin Hospital Chaplains: 
Robynne Malone: 8182 9000 and ask for 
Pager 6060 or for the Catholic Chaplain 
 

Calvary Central Districts Hospital: 
Call 8282 5395 (9am-5pm) and ask for 
Pastoral Care Worker on duty 

 
 

 

2nd July 2017 (Year A) 
13th SUNDAY IN ORDINARY TIME 

SUNDAY MASS TIMES 
       Orario delle Messe 
 

St. Augustine’s: 23 Commercial Rd,  
    Salisbury                                                             

       Saturday:     6.00pm Vigil 
             Sunday:       9.00am 

     12:00noon (Polish) 
      7.00pm    

1st Sunday of Month at 3:00pm  
                             (Filipino Community) 
2nd Sunday of the month at 10.30am 
    (Italian)   

            

St. Finbar’s:   Greencroft Road,  
    Salisbury North   
       Sunday:   9:00am 
 

Holy Family:  Shepherdson Rd,    
      Parafield Gdns  

            Sunday:     10:30am  
 

RECONCILIATION TIMES 
Saturday from 11:30am &  

also after Vigil Mass 
 
 

 

Parish website: http://salcath.freehostia.com 
http://salcath.freehostia.com 

 

 
 

Dear parishioners, 
 

Only Temporary! 
 
We have a vibrant parish, and many active parish groups have used the 
Green Door Room and the Family Centre in past years. Now that our 
building project is advancing, there is some inconvenience for parish 
groups who no longer have access to these facilities. Kevin Blake, the 
leader of our parish’s Building Committee, has been tireless in helping to 
find alternative accommodation, in arranging alternative storage in 
containers, and in organising cleaning out the Green Door Room and the 
Family Centre. We thank all who have helped in this stage. 
 
I am grateful to the users of our facilities who are co-operating with our 
building project. Of course we look forward to better rooms (and better 
toilets) once the project is complete. But until then there must be a little 
inconvenience for everyone. It gives us all a share in the project! Along the 
way, other parishioners will have their own little share in the 
inconvenience. Builders will need room on-site and that will lead to some 
further inconvenience for us in terms of parking and access to the Chapel 
car park.  There will also have to be some temporary arrangements for 
toilets for parishioners during the building project and we are in the process 
of finalising these arrangements.  Kevin will provide you all with more 
details about the parking and traffic restrictions and the toilet arrangements 
as soon as possible once they are finalised.  The news will be in the Echo! 
 
Such inconvenience is unavoidable when undertaking such a project, but 
overall it will be worth it once the project is finished.  I thank all of you for 
your support and anticipated patience during the building project and 
together we look forward its successful completion early next year.   These 
new facilities will not be a museum: they will be immediately at the service 
of the wonderful groups and families of our parish. 

 
 
 

  
  Fr Roderick [29 June 2017] 

Kính thưa các giáo dân, 
 

Chỉ Tạm Thời! 
 
Chúng ta có một giáo xứ rực rỡ, và nhiều nhóm giáo dân tích cực đã sử 
dụng Phòng Cửa Xanh và Trung Tâm Gia Đình trong những năm qua. Bây 
giờ dự án xây dựng của chúng ta đang tiến triển, có một số bất tiện cho 
các nhóm giáo dân không còn được tiếp cận các cơ sở này nữa. Kevin 
Blake, lãnh đạo Ủy Ban Xây dựng của nhà thờ, đã không mệt mỏi trong 
việc giúp tìm chỗ ở khác, sắp  đặt  kho  dự  trữ  thay  thế  trong  các  thùng 
chứa, và trong việc tổ chức dọn dẹp phòng Cửa Xanh và Trung tâm Gia 
đình. Chúng tôi cảm ơn tất cả những ai đã giúp đỡ trong giai đoạn này.
 
Tôi biết ơn những người sử dụng các cơ sở của chúng tôi đang hợp tác 
với dự án xây dựng của chúng tôi. Dĩ nhiên, chúng tôi mong muốn có một 
phòng vệ sinh tốt hơn (và nhà vệ  sinh tốt  hơn)  khi  dự  án hoàn thành. 
Nhưng cho đến lúc đó phải có một chút bất tiện cho mọi người. Nó mang 
lại cho chúng ta tất cả mọi thứ trong dự án! Trên đường đi, các giáo dân 
khác sẽ có ít chia sẻ của họ trong sự bất tiện này. Các nhà thầu sẽ cần chỗ 
ở ngay tại chỗ và điều này sẽ dẫn đến một số bất tiện hơn nữa đối với 
việc đậu xe và tiếp cận bãi đậu xe Chapel. Cũng cần bố trí tạm thời các 
nhà vệ sinh cho giáo dân trong quá trình xây dựng dự án và chúng tôi đang 
trong quá trình hoàn thiện các thoả thuận này. Kevin sẽ cung cấp cho bạn 
tất cả các thông tin chi tiết về các hạn chế về chỗ đậu xe và giao thông và 
sắp xếp nhà vệ sinh càng sớm càng tốt sau khi chúng được hoàn tất. Các 
tin tức sẽ được đăng trong bản tin Giáo Xứ! 
 
Sự bất tiện như vậy là không thể tránh khỏi khi thực hiện một dự án như 
vậy, nhưng nói chung nó sẽ đáng giá khi dự án kết thúc. Tôi cảm ơn tất cả 
quí vị đã ủng hộ và mong đợi sự kiên nhẫn của quí vị trong quá trình xây 
dựng dự án và chúng tôi mong muốn hoàn thành thành công vào đầu năm 
tới. Những cơ sở mới này sẽ không phải là một viện bảo tàng: họ sẽ ngay 
lập tức phục vụ cho các nhóm tuyệt vời và các gia đình trong giáo xứ của 
chúng ta. 

 
Cha Roderick [29 tháng 6 năm 2017] 

2 Tháng Bảy 2017 (Năm A)
13th SUNDAY IN ORDINARY TIME
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Term 2 Week 9

P&F Committee 
• Chairperson - Brooke Greenham 
• Vice Chair - Betty Mackenzie 
• Secretaries - Catherine Keogh/Janelle 

Niklaus 
• Treasurer - Luisa Antoniciello 
• School Reps - Adam Slater & Hong Nguyen 
• Members - Allana Bressanelli, Julie Wasley, 

Stephen Blick, Amos Davies, Nina Garrick & 
Melinda Hughes 

NEXT P&F MEETING:  
Tuesday 4th July at 2.15pm 

For Further Information 
Call or Email Luisa or Adam 

Phone: 8250 6616 
pandf@holyfamily.catholic.edu.au 

What’s On in Term 2 & 3: 

• June 30th - Cafe Open at 2.15pm 

• SCHOOL HOLIDAYS: 10th -23rd July 

• Term 3 Receptions start- 24th July  

✴CAFE OPEN 8.15am 

OPEN NEXT 

30th June at 2.15pm - 3pm 
P&F Members Rostered; 

Betty M, Cathy K and Nina G

24th July at 8.15am
Term 3 New receptions 

The Parent Cafe
(Located next door to the resource center)

A great place to wait for your children, catch 
up with other parents and have a cuppa in 

warmth and comfort.
Nut Free Cakes & Biscuits are welcomed to 

share with a hot tea or coffee

All we ask is for a
GOLD COIN DONATION
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SCHOOL
HOLIDAY
CLINICS

11, 12 & 13 JULY 2017

PRICELINE STADIUM

Suncorp NetSetGO Skills Clinic / 8 - 10 years

Netball SKILLS Clinic / 11 - 16 years

Visit sa.netball.com.au to book your place today! 
Bookings close 2 days prior to the clinic start date subject to availability

Tuesday 11th July 2017  /  1:00 - 4:00pm
Cost / $55 - sign in from 12:30pm

Suncorp NetSetGO Skills Clinic / 8 - 10 years
Weds 12th July 2017  /  9:00am - 12:00pm
Cost / $55 - sign in from 8:30am

Thursday 13th July 2017  /  9:00am - 3:00pm
Cost / $80 - includes lunch - sign in from 8:30am

Suncorp NetSetGO Come & Try / 5 - 7 years
Tuesday 11th July 2017  /  9:30 - 11:30am
Cost / $45  - sign in from 9:00am
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