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Gia đình, Học Sinh, Giám Hộ và Nhân Viên thân mến, 

Gần đây tôi nhận được bức thư sau từ Giám Đốc Phụ 

Trách Giáo Dục Công Giáo SA , Monica Conway: 

Kerry thân mến, 
Lựa chọn của ông qua chương trình ACARA vào đầu năm 

nay như là một trường học thể hiện sự đạt được trên mức 

trung bình của các lớp 3-5 về Thi Toán số NAPLAN điểm 

giữa năm 2014 và 2016 nó tiếp tục làm các thành viên 

của Bộ phận Tôn Giáo và Lãnh Đạo Học Vấn (RILL) của 

Văn Phòng Giáo Dục Công Giáo quan tâm đến.  
Tôi viết thư này để được yêu cầu trường ông tham gia 

vào một dự án nghiên cứu nhỏ để thu thập thông tin để 

đóng góp vào Chiến Lược Cải Thiện Cải Tiến Học Sinh 

của CESA trên toàn hệ thống trường học của chúng ta. 

Đề xuất của chúng tôi là được đến thăm trường của ông 

để phỏng vấn ông và các nhà lãnh đạo quan trọng khác 

về học tập để xác định, trong số những thứ khác như: 

* các yếu tố mà bạn cho là đã góp phần vào lợi ích ở trên 

mức trung bình  
* mức độ mà những lợi ích này đã biểu hiện của các xu 

hướng chung 
* cho dù ông đã thấy những cải tiến trong các lĩnh vực 

khác của trường 
* cấu trúc, quá trình hoặc vai trò trong trường học của ông 

đã góp phần cho những chứng  

   minh vể cải tiến học tập. 
* học chuyên sâu về sự thay đổi trường học, nghiên cứu 

hành động dựa vào trường học, sử  

   dụng dữ liệu, thực tiễn đồng ý trong toàn trường, lãnh 

đạo sư phạm, kiểm duyệt đánh giá.  
* thay đổi trong mô hình học tập chuyên nghiệp  
* các nguồn lực hoặc cách tiếp cận đã có thể làm thay đổi 

thực tiễn. 

* Bất kỳ tác động nào của các dịch vụ được cung cấp 

thông qua các đội ngũ CEO RILL 
* di sản hữu ích của các chương trình trước đây mà 

trường của ông đã tham gia 
* phương pháp tiếp cận được nhắm đến mục tiêu cho các 

cá nhân hoặc nhóm học sinh.  
Một lần nữa, xin chúc mừng sự công nhận của trường 

trong vấn đề này và tôi mong muốn được học hỏi nhiều 

hơn những gì đã đóng góp vào những kết quả này.  
Trân trọng 
Monica Conway 
Thư ký Giám Đốc 18 Tháng Năm 2017 

Hôm qua, ông Ray Moritz từ Văn Phòng Giáo Dục Công 

Giáo đã phỏng vấn tôi và các thành viên khác của nhân 

viên liên quan đến cách thức đạt được những kết quả này. 

Cuộc hội thoại đi theo những dòng sau:  
• Mặc dù Holy Family không nhắm mục tiêu cụ thể các kết 

quả được cải thiện trong thử nghiệm NAPLAN, chúng tôi 

rất vui khi thấy sự cải tiến liên tục của các kết quả của 

chúng tôi trong một loạt các đánh giá bao gồm NAPLAN  
• Nhân viên tại trường của chúng tôi cho rằng thành công 

của chúng tôi đối với ảnh hưởng của một số khía cạnh 

của cách chúng tôi dạy ở đây tại Holy Family:  
• Trọng tâm của chúng tôi về Giáo Dục Tích Cực và "quan 

hệ tích cực vô điều kiện" nhân viên của chúng tôi đối với 

mỗi học sinh của chúng tôi. (Học sinh của chúng tôi đã 

được xác định là 13% trên mức trung bình của tiểu bang 

cho sự tham gia nhận thức) 
• Niềm tin của chúng tôi rằng trẻ em là "công dân thông 

minh từ khi sinh ra" và rằng chúng được tạo ra theo hình 

ảnh của Thiên Chúa 
• Chúng tôi tin rằng trẻ em có "100 ngôn ngữ" không chỉ 
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những thứ chữ và số truyền thống.  
• Nhiều học sinh của chúng tôi may mắn có một ngôn ngữ 

cộng đồng khác ngoài tiếng Anh  
• Tập trung vào ba trụ cột của "Tạo ra cảm giác về bản 

sắc", "Phương pháp giảng dạy đương đại" và "Sinh thái 

học" hòa quyện cùng nhau và tạo ra sự tham gia và thành 

tích cao của sinh viên 
• Trẻ em không chỉ học bằng cách lắng nghe giáo viên mà 

bằng cách sử dụng bàn tay và não để giải các quyết vấn 

đề và sử dụng tính sáng tạo của mình để đáp ứng những 

khiế khích thách thức. 
• Học sinh của chúng tôi có trình độ tiếp cận công nghệ rất 

cao và kết quả là học sinh phát triển cảm giác độc lập và 

sáng tạo 
 

ĐỪNG LO LẮNG – KẾT QUẢ NAPLAN 2017 
ĐÃ CÓ TIN VUI! 
 
Kết quả Thi NAPLAN của chúng ta cho năm 2017 đã có 

và con của bạn ở Lớp 3,5 và 7 sẽ sớm mang về những 

kết quả cá nhân. Năm nay các kết quả thể hiện 
những xu hướng sau:  
• Mức độ tham gia rất cao trong bài kiểm thử 
NAPLAN. Tỷ lệ tham gia của các em học sinh lớp cơ 
bản là 100%. 
• Ngay cả sự tiến bộ về tính toán đặc biệt của các 
học sinh lớp 3 và lớp 7.  
• Nền tảng vững chắc vềĐọc qua các Lớp thi.  
Xin chúc mừng tất cả học sinh, giáo viên của họ và 
phụ huynh tại nhà vì sự hỗ trợ tích cực của quí vị đối 
với các học sinh của chúng ta. Lời khuyên của tôi là 
tập trung vào những điều các em làm tốt. Lời khuyến 
khích của quí vị sẽ giúp chinh phục được những 
thách thức mà họ sẽ gặp trên đường đi. 

Kerry White 

Hiệu Trưởng
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Điều Lệ Cho Phụ Huynh trong Các Trường Công Giáo SA


Là thành viên giữa các thành viên của một giáo dân công giáo, cộng đồng các bậc phụ huynh:
*  Giá trị và tôn trọng Bản sắc Công giáo của trường học, mối quan hệ của nó với cộng đồng giáo 

xứ và sự biểu lộ phẩm chất Công giáo qua các nghi lễ, truyền thống, biểu tượng và sự dạy dỗ tín 
ngưỡng Công giáo.

*  Chủ động hỗ trợ sự tham gia của học sinh, và cam kết tham gia cá nhân, trong các nghi lễ Công 
Giáo, truyền thống và các chương trình tiếp cận của nhà trường.

*  Chia xẻ trách nhiệm về đức tin, sự phát triển tinh thần, xã hội và tình cảm của trẻ.
*  Người Cơ Đốc gương mẫu có giá trị trong lời nói và hành động với tất cả các tín hữu và các 

nền văn hoá trong cộng đồng trường học.
* Tôn trọng và đánh giá tốt trọng một cộng đồng đức tin và văn hóa sắc tộc.
* Góp phần vào một cộng đồng hòa nhập và thân thiện 

Với tư cách là người phối hợp trong việc giáo dục con cái mình, cha mẹ cần:

*  Giúp đở việc học của con em mình tại trường và tại nhà.
* Đóng góp vào cuộc sống của trường theo những cách phản ánh sở thích, kỹ năng, kinh nghiệm 

và năng lực của con em mình để làm như vậy.
* Tôn trọng và hỗ trợ chính sách của trường và các quy định.
* Tôn Tôn trọng các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của lãnh đạo trường và giáo viên.
* Truy  cập thông tin và tài nguyên do trường cung cấp để hỗ trợ con em quí vị trong vai trò là nhà 

giáo dục chính cho con em mình.
* Hổ trợ sự hiện diện và đúng giờ của con em họ tại trường.
* Thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản phí và lệ phí một cách kịp thời, tuy nhiên nếu 

gặp khó khăn về tài chính chính, hãy đàm phán vớiHiệu Trưởng để được sắp xếp hợp lý.
* Đóng góp vào một nền văn hoá nơi đảm bảo sự riêng tư và bảo mật.
* Hành động tích cực ủng hộ con cái của họ.
* Đóng góp vào sự phát triển của môi trường khuyến khích sức khỏe cho học sinh, nhân viên và 

cộng đồng trường rộng lớn hơn.
* Nhận thức và hỗ trợ công việc của cơ quan quản lý của trường và các ủy ban liên quan.
* Đẩy mạnh và khuyến khích trách nhiệm tập thể để hỗ trợ về Điều lệ Của Phụ Huynh trong các 

Trường Công Giáo SA.

Trong việc giữ trách nhiệm trong các cộng đồng trường học Công giáo, những người phụ huynh 
lãnh đạo phụ trách:

* Là vai trò gương mẩu trong cộng đồng trường học bằng cách phản ánh các giá trị và đặc tính 
của trường.

* Làm việc hiệu quả với hiệu trưởng, nhân viên và cộng đồng trường rộng lớn hơn.
* Xây dựng và nuôi dưỡng ý thức cộng đồng.

The federation of Catholic School Parent Communities (SA)
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MỘT THÔNG ĐIỆP CHO PHỤ HUYNH VÀ CÁC GIA ĐÌNH 

 Trong việc lựa chọn nền giáo dục công giáo cho con của mình, quí vị đã chọn môi 
trường giáo dục "hoạt động bởi đức tin Công Giáo và hợp tác với gia đình ... tạo 
cơ hội gặp gỡ cuộc sống đầy đủ, trong mọi khía cạnh cá nhân, tôn giáo, chính trị và 
nền văn hoá Phong Phú “


*  Phụ Chương này dành cho phụ huynh trong các Trường Công Giáo SA thừa 
nhận và cổ võ các vai trò khác nhau của phụ huynh là thành viên không tách rời 
của các cộng đồng trường Công Giáo:


* Phụ Huynh như là những người hợp tác.

* Phụ Huynh như những nhà giáo dục.

* Phụ Huynh như những người đưa ra quyết định.

* Phụ Huynh như những người học cuộc sống lâu dài

* Phu Huynh như những người Ủng hộ

* Phụ Huynh như những Nhà Lãnh Đạo và Gương Mẫu.


Các tuyên bố chủ chốt trong Các Điều Lệ sẽ nắm bắt được những cơ hội và trách 
nhiệm độc đáo đi cùng với các điều này.


* Cha mẹ là người giáo dục đầu tiên và tiếp tục của con họ.

* Tầm quan trọng quan trọng của quan hệ đối tác giữa cha mẹ, gia đình và trường 
học.

* Sự đóng góp mà các bậc phụ huynh làm ra bằng cách định giá sự công nhận của 
các trường Công Giáo và sự biểu hiện của một đặc tính Công Giáo.

* Trách nhiệm chung đối với sự phát triển tinh thần, tình cảm và xã hội của học sinh 
trong các Trường Công Giáo.

* Tầm quan trọng của mối quan hệ làm việc tích cực và xây dựng giữa cha mẹ, gia 
đình và trường học.
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Có Voucher $100 được tặng từ Nhà Hàng Asian Central  và 
  $50 Voucher từ Fishing Store 

Trường Công Giáo Hoy Family

Chúa Nhật 3 Tháng Chín 

Gian Hàng Ngày Phụ Thân vào
Thứ Sáu 1 Tháng Chín

Các em học sinh có thể mua những

 TRÚNG một Túi Quà cho Cha
Mua trên mạng hoặc trong Văn Phòng 

Mua trên mạng xin vào
http://www.holyfamily.catholic.edu.au/

5 cho $5 hoặc 12 vé cho $10

http://www.holyfamily.catholic.edu.au/
http://www.holyfamily.catholic.edu.au/
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TIN TỨC THỂ THAO 

Thi đấu Bóng Rổ  
Holy Family gia nhập nhóm nam và nữ trong cuộc thi bóng rổ SAPSASA 
được tổ chức tại sân vận động Port Adelaide. Cả hai đội đểu cải thiện và 
thực hiện tốt trong suốt cả ngày và đã có một vài chiến thắng . Các học 
sinh viên hoàn toàn thích thú với những trải nghiệm. 

Cảm ơn thầy Winters và thầy Bartold đã tổ chức và huấn luyện cho 
nhóm. 

Thi Chạy Bộ 
Xin chúc mừng đến 83 học sinh đã tham gia lcuộc thi Cross Country. Tất cả học sinh hoàn thành 
chạy bộ 2 km đầy thách thức. Các em đã Chạy rất tốt! 

Rất cám ơn đến thầy Coad, cô Adams và thầy Murray đã giám sát các học sinh. Bà Musolino cũng 
là người chính thức  giúp dạy trong lần này và bà Attanasio là phụ tá phụ huynh. 

Thật tuyệt vời khi có quá nhiều học sinh ham muốn tham gia và đại diện cho trường của chúng ta. 

Bóng Đá Nam / Bóng rổ Nữ 
Holy Family đã tham gia vào cuộc thi Bóng Đá Nam và Bóng Rổ Nữ. Chúng tôi đã có một số kết 
quả tuyệt vời. Đội tuyển bóng đá nam đã kết thúc ở vị trí hạng 3 trong khi đội bóng rổ nữ xếp vị trí 
hạng nhì . Cả hai đội đã đại diện xuất sắc cho Trường  Holy Family cả trong và ngoài lĩnh vực. Rất 
cảm ơn thầy Pearce và thầy Đỗ, người đã giúp tổ chức và huấn luyện bóng đá, và c Read từ văn 
phòng đã giúp giám sát và làm trọng tài trong ngày. 

Cảm ơn sự hỗ trợ của côLisa Roberts và cô 
Leanne Cooymans

THẤY & NÓI
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SPRING FAIR MEETING Thứ Tư 30 Tháng Tám (6.30 tối - chào đón mọi người)

FATHER’S DAY STALL Thứ Sáu 1 Tháng Chín

OUTDOOR CLASSROOM DAY Thứ Năm 7 Tháng Chín

CASUAL DAY Thứ Sáu 8 Tháng Chín- Đem vào các vật dụng second  
hand
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TIN TỪ APRIM
Chủ nhật tuần trước là Thánh Lễ kỷ niệm của 
Thánh Bernard. Ông sinh ngày 20 Tháng Tám 
năm 1090 tại Pháp. Bernard sinh ra trong một 
gia đình giàu có. Ở tuổi 22, ông quyết định tham 
gia vào các tu sĩ của Dòng Benedictine sống 
một cuộc sống cầu nguyện, im lặng và sám hối 
nghiêm ngặt. 

Tôi tin Saint Bernard có nhiều phẩm chất đặc 
biệt mà chúng ta có thể mong muốn được hỗ trợ 
trong cuộc sống của chính chúng ta ngày hôm 
nay. 

Sự đơn giản- Bernard sống một cuộc sống ăn 
uống đơn giản , cầu nguyện và ngủ ít. 
Lòng Từ bi -  Khi bị bệnh, ông trở nên hiểu biết 
hơn về nhu cầu của con người và bắt đầu giúp 
đỡ người khác. 
Nhà bình luận viên -  Vì khả năng giải quyết 
tranh chấp nên ông được kêu gọi đi du lịch đến 
các quốc gia khác nhau để đưa ra lời khuyên 
của ông về các vấn đề của Giáo Hội và Chính 
Phủ. 
Đam mê -  Ông đã không sợ hãi trong việc đưa 
ra ý kiến và được tôn trọng vì sự hiểu biết của 
mình về nhiều vấn đề. Ông là một người có tài 
ăn nói và là nhà văn có cảm hứng về tình yêu 
của Đức Chúa Trời, Ma-ri, Kinh Thánh và dẫn 
dắt đời sống thiêng liêng. 

Ông qua đời vào năm 1153, ông là một bác sĩ 
của Nhà Thờ và vị thánh bảo vệ những người 
nuôi ong, các nhà sản xuất nến và Gibraltar. 

Ngài được phong thánh vào năm 1174.  

Lễ Cầu Nguyện, Phụng Vụ và Thánh Lễ 

Thứ Năm 31 Tháng Tám, Cầu Nguyện Buổi 
Sáng của 3/4SM lúc 9 giờ sáng. 
Thứ Năm 31 Tháng Tám, Lễ Phụng vụ, 3/4MC 
lúc 9 giờ sáng 
Thứ Năm 31 Tháng Tám, Thánh Lễ 3/4 MJ & 
KC tại Trung Tâm lúc 11.30 sáng.  

Michael Urdanoff 
APRIM 
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Học Kỳ 3
Học Kỳ 3 Trình Bày
Week 1 Leaders
Week 2 R/1EC and 5/6IB
Week 3 2RS and 6/7JW
Week 4 6/7RG & 2JH
Week 5 R/1MS and 5/6MN
Week 6 R/1AM and 6/7NB
Week 7 2DH and 3/4BH
Week 8 2MP and 3/4CM
Week 9 R/1RV and 3/4DP
Week 10 Moon Lantern 

R/1JM and 5/6PA
Học Kỳ 4

Học Kỳ 4 Trình Bày
Week 1 Leaders
Week 2 3/4MC & 5/6PN
Week 3 3/4SM & 5/6E
Week 4 R/1MR and 5/6DE
Week 5 R/1GC and 3/4MJ
Week 6 R/1TB and 3/4KC
Week 7 REQ and support 

classes
Week 8 Carols Night
Week 9 Year 7 Graduation

Assemblies
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Term 3 Week 5

P&F GROUP 
• Members - Luisa Antoniciello, Allana 

Bressanelli, Cathy Keogh, Betty Mackenzie, 
Janelle Niklaus, Stephen Blick, Melinda 
Hughes, Julie Wasley, Nina Garrick, Amos 
Davies & Serena Kennedy 

• School Reps - Adam Slater & Hong Nguyen 

NEXT P&F MEETING: TBA 
All volunteers &  parents are invited to 

attend the P&F meetings. 
WE WANT YOU 

� Meet other Parents & Friends 
�Support the CAFE 
�Volunteer some spare time to P&F activities 
�Contribute your Ideas 

To get your Catholic police clearance.  
Apply in the Office. 

For Further Information 
Call or Email Luisa or Adam 

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

What’s On in Term 3 

• Cafe Open - Friday 8th Sept at 8.30am for 

Assembly 2DH & 3/4BH 

• Fathers Day Stall - 1st Sept 

• Casual Days:  8/9 & 22/9  

• Moon Lantern Festival - 29th Sept 

OPEN NEXT 
Friday 8th September  

at 8.30am 
Assembly for 2DH & 3/4BH 

Please come in for a hot Tea or Coffee 
while you wait. (We do Take Away)

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
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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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Máy Tính Xách Tay
Máy tính xách tay là một công cụ tuyệt vời cho học sinh. Đây là 
một số mẹo để chăm sóc chúng:

Không để thức ăn hoặc đồ uống gần máy tính xách tay;
Giữ trong một khu vực an toàn và khô;
Sử dụng trong khu vực khô (nghĩa là không gần bồn rửa 
hoặc khu vực có nước);
Không chạy hoặc đi bộ với máy tính xách tay ở vị trí mở;
Không chạy khi đang cầm máy tính xách tay;
Luôn đảm bảo rằng vỏ bảo vệ của máy luôn được bao bọc 
và không thay đổi.

Cảm ơn quí vị và xin vui hưởng.

Vài Nhắc Nhở:
• Trường bắt đầu học vào lúc 8:50 sáng, học sinh cần có sự chăm sóc của người lớn luôn mọi lúc.  

Người trực cho các sân trườg vào lúc 8:30 sáng, nếu các em đến sớm thì các em phải vào trung 
tâm giữ trẻ OSHC;

• Trường xonglúc 3 giờ chiều, nếu quí vị KHÔNG THỂ đón con em mình lúc 3.10pm, thì họ cần 
vào trung tâm giữ trẻ OSHC.

• Xin xử dụng Kiss and Drop Zone and KHÔNG ĐƯỢC bỏ con mình xuống trong car park hoặc 
đậu xe trong ô dành cho người tàn tật  Disabled Zones …nó thì không đúng luật.

VÀI THÔNG TIN DÀNH CHO QUÍ VỊ
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 HOLY FAMILY CATHOLIC SCHOOL       

Donations please! 
What about a spring clean?  We are happy to take donations of 
new items for the silent auction, main auction and new/used 
(2nd hand clothes etc.) items for the garage sale.  

Helpers needed... 
Helpers will also be required throughout the day or on Saturday 
21 October to set up the stalls etc. if you can support us with an 
hour or so on either day please let us know by emailing 
info@holyfamily.catholic.edu.au or telephone 8250 6616. 

Next Casual Clothes Day 
Please note change of date: Friday 11th August.  Students can 
wear casual clothes for a donation of Books/Games /Toys and 
DVD. (Please note NO SOFT TOYS) 

Sponsorship 
There are various sponsorship opportunities available. What a 
great way to showcase your business and support to the school! 
Should you wish to discuss this matter further, please contact 
the Principal, Kerry White on 8250 6616. 

SPRING FAIR UPDATE 

Casual Clothes Day 

Friday 11th August 

Please donate - Books / 
Games / Toys
 (no Soft Toys)

Friday 8 September
Gold Coin Donation

Friday 22 September 

Please donate a sealed packet 
of Lollies
( No Nuts)

Next Spring Fair Meeting
Wednesday 30th August at  

6.30pm in staff room
All welcome

This is a great attraction of the 
Fair. We have many Stall Holders 
exhibiting their wares from craft, 

cooking, jewellery to toys and 
cosmetics.

If you know anyone who may be 
interested in a stall please let 
them know this is happening.

Registration form available from 
www.holyfamily.catholic.edu.au  

RIDE PASSES 
Ride Passes are now for 
sale in the front office for 

$40. This pass will provide 
the children with unlimited 
rides during the times of 

2-5pm.  Ride passes must 
be pre-purchased and are 

available up to 20th October. 
Monster Cars not included

Sunday 22 October 2017 
11am to 8pm 

Chúa Nhật 22 Tháng Mười 
Từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối
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That’s it! There’s no need to return paper order
forms or payment receipt details to your school.

Head to scholastic.com.au/LOOP 
             or

Follow these easy steps!

LOOP
LOOP is the Scholastic Book Club 

Linked Online Ordering & Payment platform.

1   Simply grab your child’s Book Club catalogue and either SIGN-IN or REGISTER
your account.  

3   Click on ORDER and enter the item number from the Book Club catalogue.

 Looking for MORE product information? Additional content such as videos and downloads 
are available for select titles. Select your issue and enter the item number to view 
information on titles and some great resources, such as videos and reviews. 

4   All orders are linked directly to the school for submission to Scholastic. Books will still
be delivered to your child’s classroom if you order by the close date. 

It’s easy to order and pay online for your child’s Book Club order 
using your credit card. If your school is not yet in the LOOP, 

speak with your school’s Book Club Organiser.

2   Add your child’s fi rst name and last initial (so the school knows who the book is for),
then select your SCHOOL and your CHILD’S CLASS. 
Note: You can order for multiple children at once if they attend the same school.
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Thứ Bảy Roller-Skating Disco

Thứ Bảy 9 Tháng Chín, 2017

Đề tài: Aussie Outback

Thời gian: 6 giờ chiều - 9.30 tối

Top 40 music và có Trúng Giải cho Hóa Trang Đẹp 

Fluoro Disco cho những người khuyết tật!

Fluoro Disco cho những người khuyết tật!!

Thứ Sáu 20 Tháng Mười, 6:30 chiều- 8:30 tối

$8.50 một người(Phụ Huynh không tính tiền)
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*Insurance Council of Australia Home and Motor Report – Quantum Research, April 2016. Credit Union SA Ltd ABN 36 087 651 232 AFSL/Australian Credit Licence 241066 arranges Home & Landlord insurance as agent for the insurer Allianz Australia Insurance 
Limited ABN 15 000 122 850 AFSL 234708. We do not provide advice based on any consideration of your objectives, financial situation or needs. Terms, conditions, limits and exclusions apply. Before making a decision please consider the product disclosure 
statement available from Credit Union SA by calling 8202 7777, visiting your local branch or website - creditunionsa.com au. If you purchase this insurance, we receive a commission that is between 0% and 22% of the premium. Ask us for more details before 
we provide you with services.  All members of the school community must consider their own circumstances and obtain their own advice before joining School Community Rewards. The school takes no responsibility for any advice or product provided by Credit 
Union SA Ltd. This information is general in nature and doesn’t take into account your own personal circumstances. It is important for you to consider the terms and conditions before acquiring any of our products or services to help you decide whether they are 
suitable for you. Conditions and fees apply. Lending criteria apply to all credit products. Products are issued by Credit Union SA Ltd except for insurance where the Credit Union acts as an agent for Allianz Australia Insurance Ltd AFSL 234708. 170814_8in10_SCR

77% of homeowners and 
renters are underinsured*

Credit Union SA is here to help 
you to be adequately insured 

Talk to us about options for covering your:
• home
• investment property
• contents; and 
• personal effects away from home

Check your policy now – there’s no  
better time than now to check that  
you’re adequately covered.

creditunionsa.com.au/insurance

SHE’S  
ADEQUATELY 

INSURED

HE’S  
ADEQUATELY 

INSURED

UNDERINSURED

UNDERINSURED
UNDERINSURED

UNDERINSURED

UNDERINSURED

UNDERINSURED

UNDERINSURED

Almost 8 in 10 Australians do not have sufficient  
home buildings and/or contents insurance to resume 
the same standard of living in the event of a crisis.

To find out more, call 
Credit Union SA’s School 
Community Support Officer  
on 8202 7657
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Little Athletics caters for children from ages 3 to 16 of all 
abilities with a focus on individual improvement and fun

COME & TRY

8:30am Saturday Sept. 23rd 2017

Creaser Park - Lavender Drive, 
Parafield Gardens SA

For more information:For more information:
www.salisburylittleathletics.com.au

Email: president@salisburylittleathletics.com.au

Phone: Shannon (President) 0419 032 598
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