Edition 14 – 19th May 2017

Education Week

From 22nd May to 26th May 2017

Parent Forum 1:45pm – 3:00pm

Wednesday 24th May 2017

School Council Meeting at 6:00pm

Tuesday 23rd May 2017

Curriculum Day

Friday 2nd June 2017

End of Term 2

Friday 30th June 2017

First Day of Term 3

Monday 17th July 2017

Dear parents and carers,
This term is passing very quickly; the teachers have already started their midyear assessments so that they
are well prepared for report writing. As students continue with their learning activities, teachers
continually discuss how they can improve their practice ensuring that all students achieve their best
outcomes. We look forward to the curriculum day (a student free day) on June 2nd. This day will allow
teachers to workshop strategies to best engage students in literacy with a ‘teaching and learning’
consultant.
Visitors to School
We have had many visitors in the last fortnight, including a group of students from Hong Kong, who visited
as part of a Rustic Pathways experience. These students spent three days in our classrooms, helping
teachers to support students in their daily programs – an authentic cross-cultural experience for all!
‘Wild Action’
Last week ‘Wild Action’ brought the zoo to students in the Green Learning Area. The students were highly
engaged, welcoming the wildlife into the school. They especially loved seeing the koala walking around
their classroom, and listening to the kookaburra singing was another highlight.
Art Show
We had another very successful Art Show last Thursday evening. The show was a great celebration of how
students have learnt to perceive, respond to, create and communicate through images. The bi-annual art
show featured artworks completed by all students through 2016 and the start of 2017.
Lachlan Turk, an art student from ‘Arts Project’ who is working towards a
career as a professional artist, officially opened the show. His message to us
was, “to be an artist, you need to follow your passion”. We thank Lachlan for
sharing his journey with our students and guests.
We also had a pop-up shop, featuring items crafted by the students in the
Gold Learning Area as part of their ‘Projects with Purpose’ initiative. Cards,
soaps, pens and dream catchers were all on display.
A big thankyou to Andrea Hobson, our Art teacher, for putting the Art Show
together. We also wish Andrea the very best, as she goes on family leave
this Friday to prepare for the arrival of her baby.

Card made by Fares
for Andrea

Parents & Carers Information Forum
Wednesday 24th May, between 1:45pm - 3pm
Yarraville SDS will host a parent forum. It will be an open forum for ideas and views to be exchanged. We
hope that you can attend, with your questions or concerns, so that we can continue to strengthen the home
– school partnership.
Coffee Morning, at Alfa Bakehouse, Seddon
Sunday 4th June, from 10am
Parents have organised a coffee morning for a casual catch up of parents and carers.
MacKillop Family Services Morning Tea
MacKillop Family Services will host a morning tea, at YSDS, on Monday. Please see below for further
information.
Enjoy the weekend and keep warm!
Regards,
Ashwini Sharma

Every Child, Every Opportunity, Every Day

Parent Morning Tea
You are invited to a parent morning tea run by:
The Strengthening Parent Support Program
Topics such as the following will be discussed:
 Centrelink benefits
 NDIS
 Respite
 Transitions
 Behaviours
 Sensory Processing
 Communication skills
 Self-Care
 Other topics of interest
When: Monday 22nd May 2017 - 9:15am – 10:45am
Where: Yarraville Special Development School (114 Blackwood St, Yarraville)
Queries: Pauline: 9680 8444 or email: parenttoparent@mackillop.org.au
Mariela: mariela.m@edumail.vic.gov.au

Học kỳ này đi qua rất nhanh chóng; Các giáo viên đã bắt đầu đánh giá giữa năm của họ, để mà họ chuẩn bị tốt
cho việc viết báo cáo. Khi học sinh tiếp tục với các hoạt động học tập, giáo viên tiếp tục thảo luận làm thế nào
họ có thể cải thiện thực hành của họ, để đảm bảo rằng tất cả học sinh đạt được kết quả tốt nhất. Chúng tôi
mong muốn đến ngày hổ trợ chương trình giảng dạy (ngày nghỉ của sinh viên) Ngày 2 Tháng Sáu, ngày này sẽ
cho phép các giáo viên tham dự hội thảo với một chuyên gia tư vấn 'giảng dạy và học tập', để khám phá làm
thế nào chúng tôi có thể giúp học sinh tham gia việc học tốt nhất.
Khách viếng thăm trường
Chúng tôi đã có nhiều khách trong hai tuần qua, bao gồm một nhóm sinh viên đến từ Hong Kong, những
người viếng thăm như một phần trải nghiệm của chương trình Rustic Pathways. Những học sinh đã dành ba
ngày trong các lớp học của chúng tôi, giúp các giáo viên để hỗ trợ sinh viên trong chương trình hàng ngày của
họ-một kinh nghiệm văn hóa xác thực cho tất cả!
'Wild Action”
Tuần rồi 'Wild Action' đã đưa sở thú đến cho sinh viên trong nhóm học tập của màu xanh lá cây. Các sinh viên
đã tham gia rất tốt, chào đón động vật hoang dã vào trường. Họ đặc biệt yêu thích khi nhìn thấy koala đi bộ
xung quanh lớp học của họ, và điểm nổi bật khác là nghe kookaburra ca hát.
Triển lãm nghệ thuật
Tối thứ năm rồi chúng ta đã có một buổi triển lãm nghệ thuật rất thành công. Buổi triển lãm là một kỷ niệm
tuyệt vời của việc làm thế nào học sinh đã học để cảm nhận, trả lời, sáng tạo và giao tiếp thông qua các hình
ảnh. Buổi triển lãm nghệ thuật hai năm một lần các tác phẩm nghệ thuật hoàn thành bởi tất cả các học sinh
trong năm 2016 và bắt đầu năm 2017.
Lachlan Turk, một sinh viên nghệ thuật từ ' Dự án nghệ thuật ' những người đang làm việc hướng tới một nghề
nghiệp như là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, chính thức khai trương buổi triển lãm. Thông điệp của anh gửi cho
chúng tôi là, "để là một nghệ sĩ, bạn cần phải theo đuổi niềm đam mê của bạn". Chúng tôi cảm ơn Lachlan đã
chia sẻ cuộc hành trình của mình với sinh viên và khách mời của chúng tôi.
Chúng tôi cũng đã có một cửa hàng lưu động, với những tác phẩm của nhóm sinh viên trong lĩnh vực học tập
vàng như một phần của sáng kiến 'Dự án với mục đích' của họ. Các loại thẻ thẻ, xà phòng, bút và dụng cụ bắt
giấc mơ tất cả đã được trưng bày.
Chân thành cảm ơn Andrea Hobson, giáo viên nghệ thuật của chúng ta, cho sếp đặt chương trình nghệ thuật
với nhau. Chúng tôi cũng muốn chúc mọi điều tốt lành cho Andrea, khi cô bắt đầu nghỉ từ Thứ sáu này để
chuẩn bị chào đón em bé.
Diễn đàn thông tin cho cha mẹ và người chăm sóc
Thứ Tư, ngày 24 Tháng 5, từ 1:45 - 03:00 chiều
Yarraville SDS sẽ tổ chức một diễn đàn phụ huynh, đây sẽ là một diễn đàn mở cho những ý tưởng và quan
điểm để được trao đổi. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể tham dự, với câu hỏi hoặc mối quan tâm, vì vậy mà
chúng tôi có thể tiếp tục tăng cường quan hệ giữa gia đình và nhà trường.
Buổi Cà phê sáng, tại Alfa Bakehouse, Seddon
Chủ Nhật , ngày 4 Tháng 6 từ 10:00 sáng
Phụ huynh tổ chức một buổi cà phê sang để gặp gỡ, thảo luận thân mật giữa phụ Huynh và người chăm sóc.
Buổi trà sáng cùng dịch vụ gia đình MacKillop
Dịch vụ gia đình MacKillop sẽ tổ chức một Buổi trà sáng, tại YSDS, vào ngày thứ hai. Xin vui lòng xem tờ rơi
riêng biệt để biết thêm thông tin.
Tận hưởng những ngày cuối tuần và giữ ấm!

