
 

SUNSHINE NORTH Primary school  

 

3/4 LADY NORTHCOTE RECREATION CAMP 

 

 

Dear Parents/Carers, 
 

Our Year 3/4 students have the opportunity to attend a fantastic camp in Rowsley Valley 

close to Bacchus Marsh. Lady Northcote Recreational Camp is situated in rural farmland on 

the fringes of the Brisbane Ranges National Park, which is home to the state’s richest 

wildflower habitat, magpies, kookaburras and koalas. 

 

It is an adventure based camp delivering an onsite activity program including: Low 

ropes, Giant Swing, Flying Fox, Archery, Yabbying, Hut Building, Orienteering and 

more! 

 

Camps are an excellent opportunity for students to develop independence and social skills 

and to learn in a different setting that offers a variety of unique experiences. 

 

Students will sleep in rooms within lodges. Each room accommodates groups of 4-5 

students. Shortly before attending the camp, students will be involved in a process to decide 

on groups for their cabins. 

As part of the 2022 Positive Start Camp Program, we have been able to secure funding for 

ALL 3/4 students to attend this camp for free! 
 

❖ WHEN: Wednesday 7th – Friday 9th December 2022 
 

❖ COST: FREE 
 

❖ WEBSITE: http://www.camps.ymca.org.au/locate/lady-northcote.html 
 

Further documents relating to the camp will be handed to students closer to the camp date. 
 

Please speak to your child’s teacher if you have any concerns about your child’s attendance 

at this camp.  
 

Kind regards,  
 

Year 3/4 teachers ☺ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* 3/4 Lady Northcote Recreation Camp * 
 

 

I would like my child __________________________________ in grade __________________ to attend 

the 3/4 Lady Northcote Recreation Camp from Wednesday 7th – Friday 9th December 2022. 

 
 

Parent/Carer’s Signature: ___________________________ Date: ___________________ 

 

 

http://www.camps.ymca.org.au/locate/lady-northcote.html
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SUNSHINE NORTH Primary school  

 

3/4 LADY NORTHCOTE RECREATION CAMP 

 

 
Kính thưa phụ huynh/Người giám hộ, 
 
Học sinh Lớp 3/4 của chúng ta có cơ hội tham dự đi cắm trại một nơi rất đẹp tại Thung Lũng 
Rowsley Valley gần khu vực Bacchus Marsh. Trại Lady Northcote nằm trong vùng nông thôn ở rìa 
Công viên Quốc gia Brisbane Ranges, nơi có môi trường sống hoang dã giàu có nhất của tiểu 
bang, các loài chim, kookaburras và gấu túi. 
 
Đây là một trại dựa trên cuộc phiêu lưu cung cấp một chương trình hoạt động tại chỗ 
bao gồm: Dây thấp, Giant Swing, Flying Fox, Bắn cung, Yabbying, Tòa nhà Hut, 
Orienteering và nhiều hơn nữa! 
 
Trại là một cơ hội tuyệt vời cho sinh viên để phát triển độc lập và kỹ năng xã hội và học hỏi trong 
một môi trường khác nhau cung cấp nhiều trải nghiệm độc đáo. 
 
Học sinh sẽ ngủ trong phòng trong nhà nghỉ. Mỗi phòng chứa được 4-5 sinh viên. Ngay trước khi 
đi trại, các em học sinh sẽ tham gia vào một quá trình để quyết định các nhóm cho chổ ngũ của 
các em. Như là chương trình đi trai của Positive Start Camp Program, họ sẽ đài thọ cho tất cả các 
em học sinh lớp 3/4 đi trại miễn phí. 
 

❖ KHI NÀO: Thứ Tư 07/12/2022 - Thứ Sáu 09/12/2022 
 

❖ LỆ PHÍ ĐI TRẠI:   FREE 
 

❖ WEBSITE: http://www.camps.ymca.org.au/locate/lady-northcote.html 

 
Chúng tôi sẽ gởi thêm thông tin gần đến ngày đi trại. 
 
Xin vui lòng nói chuyện với giáo viên của con quý vị nếu quý vị có bất kỳ lo lắng nào về việc con 
em quý vị đi học tại trại này. 

 
Thân chào, 
 
Giáo Viên Lớp 3/4 ☺ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*3/4 Lady Northcote Recreation Camp* 
 

 
Tôi mong muốn con tôi:______________________________Lớp:____________tham gia đi trại 
3/4 Lady Northcote Recreation Camp từ ngày Thứ Tư 07/12/22 – Thứ Sáu 09/12/22 
 
 
Phụ Huynh/Người giám hộ:__________________________Ngày:_____________ 
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