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Kính chào Quý phụ huynh, 

 

Thật tuyệt vời khi được gặp mặt nhiều phụ huynh và học sinh tại 

ngày Hội Gia Đình. Các hoạt động vui chơi và cuộc thi gia đình 

đều được mọi người yêu thích và nhiệt tình tham gia!  

Vào thứ Hai vừa qua, nhà trường rất vinh hạnh được đón tiếp 

hai vị khách đặc biệt đến từ Hiệp Hội Các Trường Phổ Thông và 

Cao Đẳng Miền Tây Hoa Kỳ trong chuyến kiểm định chất lượng 

dạy và học tại trường chúng ta. Họ là hai giáo viên đến từ các 

trường Quốc tế tại Hồng Kông và Kuala Lumpur và đã từng là 

một trong những thành viên của đoàn thanh tra đang đến thăm 

các trường trong hệ thống SIS tại Việt Nam tuần này. Tại trường 

SIS Đà Nẵng, đoàn đã quan sát hoạt động Lấy Người Học Làm 

Trung Tâm tại lớp Dự Bị Tiểu Học (Prep Red), hoạt động Đôi 

Bạn Đọc Sách tại lớp 3/4 Quốc tế và buổi thuyết trình của học 

sinh lớp 5/6 Quốc tế của thầy Daan trong giờ Làm Việc Độc Lập 

(IPW).  Chúc mừng các em Emmy, Georgia, Eclipse, Bảo Nghi, 

Judy, Nokia, Adam và Cooper đã thực hiện rất tốt trong buổi nói 

chuyện với các vị khách của chúng ta.  

Trong buổi sinh hoạt toàn trường tuần trước, học sinh lớp 9 song 

ngữ đã có buổi thuyết trình ấn tượng về ý nghĩa của ngày Giỗ 

Tổ Hùng Vương. 

Hội chợ Khoa Học về sự biến đổi nhiệt tổ chức bởi học sinh lớp 

trung học IGCSE 1 được các học sinh của khối tiểu học và thầy 

cô giáo đánh giá cao. 

Tôi chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã đến tham dự Buổi trao 

đổi thông tin về chương trình chuyển tiếp lớp Dự Bị Tiểu Học 

Prep lên lớp 1 vừa rồi. 

Tôi cũng đặc biệt ghi nhận sự cống hiến và làm việc chăm chỉ 

của Ms. Bernadatte trong vai trò trưởng bộ phận học vụ của hai 

học phần vừa qua. Ms. Kelsey sau khi nghỉ sinh sẽ quay lại 

trường vào đầu học phần đến và tiếp tục phụ trách vai trò của 

mình. 

Hy vọng tất cả quý phụ huynh và các em có những ngày nghỉ 

giữa học phần vui vẻ và an toàn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người 

vào thứ Tư, ngày 3/5/2017 – ngày đầu của học phần mới. 

Anne Matley (Ms) 
Hiệu trưởng 
 

 

 

MỤC LỤC 

Thông điệp từ: 

Hiệu trưởng 

Hiệu trưởng chương trình Việt Nam 

Hiệu phó 

Trưởng Bộ Phận Học Vụ 

Trưởng Khối Mẫu Giáo 

 

Thứ Tư, ngày 3/5/2017 - Học phần 4 bắt 

đầu 
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Hai vị khách đến từ Hiệp Hội Các Trường Phổ 

Thông và Cao Đẳng Miền Tây Hoa Kỳ: Melanie 

Kempe và Don Drake 
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Thông điệp từ Hiệu Phó 

Quả là một học phần đầy ý nghĩa của SIS@Đà Nẵng.  

Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người đều thích kì nghỉ sắp đến với 
gia đình, bạn bè và chúc mọi người an lành trong các chuyến đi 
của mình. 

Sau kì nghỉ học phần 3, học sinh lớp 1 đến lớp 9 sẽ phải bắt đầu 
các kỳ thi của mình. Dưới đây là những ngày thi cần nhớ: 

Tiếng Anh Bài 1 – Phần nói   
Ngày 22 đến 24 tháng 5 

 

Tiếng Anh Bài 2 – Phần viết Thứ 5 Ngày 25 tháng 5 

Tiếng Anh Bài 3- Phần Ngữ 
pháp và Đọc hiểu   

Thứ 6 Ngày 26 tháng 5 

Toán học* ** 
Thứ 2 Ngày 29 tháng 5 

 

Tiếng Anh Bài 4 -  Phần nghe  Thứ 3 ngày 30 tháng 5 

Khoa Học** Thứ 4 ngày  31 tháng 5 

 * Học sinh từ lớp 6 trở lên hoàn thành hai bài thi môn Toán. 

 ** Lịch thi Khoa Học và Toán ở trên chỉ áp dụng với học sinh 
chương trình quốc tế. 

Ngày Hội Gia Đình 

Cảm ơn những gia đình đã tham dự Ngày Hội Gia Đình đã tổ 
chức vào thứ Bảy, ngày 15/4 vừa qua. Thật tuyệt vời khi gặp 
được nhiều phụ huynh, thành viên của các gia đình và nhìn thấy 
học sinh có được nhiều niềm vui. Xin chúc mừng những gia đình 
tham gia các trò chơi và đã giành chiến thắng! Chúng tôi hi vọng 
rằng mọi người sẽ thích những bức ảnh trong thư lần này. 

Lớp 5, 6, 7 Quốc Tế 

Trong suốt học phần 3, học sinh các lớp 5, 6, 7 quốc tế của thầy 
Daan đã làm việc vất vả để phát triển sản phẩm mới và thương 
hiệu riêng của mình. Vào thứ Hai, ngày 17/4, các học sinh tự hào 
trình bày sản phẩm của mình trên thị trường. Các em đã phải 
phát triển một khu bán hàng, một trang web, một doanh nghiệp 
thương mại và cũng phải trình bày ý tưởng của mình cho khách 
hàng. Cửa hàng của các em sau đó đã được đánh giá bởi các 
học sinh từ các lớp học khác. Các em học sinh ấy đến thăm cửa 
hàng, lấy mẫu các sản phẩm và đánh giá cùng bốn giáo viên 
khác. Xin chúc mừng cho cả năm nhóm, các em đã làm một công 
việc tuyệt vời. Và qua sự trình bày tuyệt vời của các em, chúng 
ta có thể thấy các em đã đầu tư công sức rất nhiều vào dự án 
này. 

Giải nhất thuộc về Cindy, Henry và Mai của đội Juice Box và giải 
nhì thuộc về Judy, Bơ, Beam và Casey đến từ đội DIY Kits. Xin 
gửi lời chúc mừng đến tất cả các học sinh lớp 5, 6, 7 Quốc tế. 

Ms Chelsea Donaldson 
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Bế mạc chương trình Ngày Hội Gia Đình với những kỷ 
niệm chương được trao cho các gia đình và học sinh 

dành chiến thắng 

Ngày Hội Gia Đình đã đem lại rất nhiều niềm vui cho 

các em!!! 

Bài thuyết trình môn IPW xuất sắc của lớp 5/6 Quốc tế  
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Thông điệp từ hiệu trưởng chương trình Việt Nam 

Trong tháng 4 hệ song ngữ đã thực hiện được một số việc như 

sau: 

 

- Học sinh lớp 9 đã làm bài kiểm tra HK2 theo đề chung của Sở 

GD&ĐT được tổ chức từ ngày 17.4 đến ngày 21.4. 

 

- Thành lập hội đồng và xét tốt nghiệp THCS cho 8 học sinh lớp 

9. 

 

- Hướng dẫn đề cương ôn tập kiểm tra HK2 cho học sinh lớp 1 

đến lớp 8. 

 

-Một số học sinh đã hoàn thành thi HS giỏi, Hs năng khiếu các 

bộ môn Ngữ Văn, Toán,  Tiếng Anh, bơi lội các cấp. 

 

- Tổ chức dạy phụ đạo miễn phí cho những học sinh từ lớp 1 

đến lớp 8 có nguyện vọng được ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn 

bị cho việc kiểm tra HK2 sau giờ học ( từ 4:00 đến 5:00 chiều). 

- Ngày 27/4, nhà trường sẽ tổ chức khảo sát năng lực  

Toán, Tiếng việt cho học sinh lớp 4. 

  

Công tác tháng 5: 

 

- Tổ chức kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh  lớp 6,7, 8 từ 

ngày 8/5 đến 12/5), cho học sinh lớp 1,2,3,4,5 từ ngày 15/5 

 đến 19/5. 

- Sau khi kiểm tra học kì, các lớp chuẩn bị tập văn nghệ 

 phục vụ cho lễ bế giảng năm học và lễ concert cuối năm. 

- Tổng hợp  số liệu đánh giá quá trình học tập và rèn 

 luyện trong suốt năm học cho tất cả học sinh và Xét Tốt 

 nghiệp THCS cho HS lớp 9; xét hoàn thành bậc Tiểu học cho 

 học sinh lớp 5. 

 

- Dự kiến họp PHHS cuối năm vào ngày 03/06/2017. 

 

- Dự kiến tổ chức lễ bế giảng năm học vào ngày 09/06/2017 

 

Xin lưu ý: Để học sinh làm bài HK2 đạt kết quả tốt nhất, rất  mong 

các bậc cha mẹ học sinh  sắp xếp thời gian hợp lí và nhắc nhở 

các em ôn tập  trong thời gian nghỉ lễ và nghỉ kì 3. 

 

 

Trân trọng, 

 

     

Vũ Thị Lan 
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Những học sinh lớp 6 Quốc tế đang chăm chỉ 

luyện tập đánh máy 

Học sinh lớp 2 song ngữ yêu thích đọc sách tại 

thư viện 

 Các em mẫu giáo rất yêu thích hoạt động tô trứng  
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Message from the Head of Kindergarten 
 
The Kindergarten children started Term 3 “Environment 
Studies” with ‘Animals’. They explored the animal world 
through interesting books, songs, video clips and language 
arts lessons. They were able to identify and name many of the 
animals and their habitats. Animals living in the water or on 
land, sea creatures or wild animals, zoo animals or farm 
animals and pets were discussed in classes. The children 
learned how to treat animals and take care of a pet. 

We have been trying some new textures and skills at Art 
lessons so that the children can have fun learning using new 
materials. They were introduced to some creative skills such 
as seed mosaic, cereal collage and hand printing.   

The children enjoyed all the games on the Sports Day greatly. 
Fair play, healthy lifestyle, cooperation, team work, 
perseverance and care are the virtues that they learn through 
play.  

 
Vo Thi Thuy Ngan 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 

@ DANANG                                 February, 2017 
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Thông điệp của Trưởng Bộ Phận Học Vụ 

Kỳ thi Viết của chương trình IGCSE bắt đầu vào ngày 3/5 và kết 

thúc vào thứ Sáu, ngày 26/5. Chúc cho học sinh lớp IGCSE2 của 

chúng ta gặp nhiều may mắn với sự chuẩn bị và ôn tập cuối cùng 

cho kỳ thi này. 

Các kỳ thi của SIS bắt đầu vào thứ Hai, ngày 22/5 và kết thúc vào 

thứ Tư, ngày 31/5. Chúc cho tất cả học sinh tham gia các kỳ thi 

này gặp nhiều may mắn. 

Cô Kelsey sẽ trở lại làm việc vào ngày thứ Tư, ngày 3/5 và sẽ tiếp 

tục vai trò là Trưởng Bộ Phận Học Vụ. Rất cám ơn sự hỗ trợ của 

mọi người trong thời gian tôi đảm nhiệm vai trò này. 

Bernadette McCurrie  
Thông điệp của Trưởng Khối Mẫu giáo 

Chúng ta đã có một tháng thú vị với những chuyến dã ngoại, việc 

học cách chăm sóc Mẹ Trái Đất và những hoạt động trong ngày 

lễ Phục Sinh. 

Các học sinh lớp  mẫu giáo và K1 đã có chuyến đi an toàn và thú 

vị đến nhà chơi trẻ em tại siêu thị Lotte Mart- nơi các em có thể 

học hỏi thông qua các trò chơi và hoạt động thực tế. Các em đã 

rất ấn tượng bởi các đồ chơi và loại hình trò chơi khác nhau ở 

đây như chơi trong nhà bóng, đi vòng quanh trên chiếc tàu choo-

choo, chơi trên cát, nhảy trên gấu nhồi bông khổng lồ, nhảy múa 

trên bàn phím lớn và đóng vai làm bác sĩ và y tá. Thật là tuyệt vời 

khi học sinh có thời gian vui chơi cùng với nhau! 

Học sinh lớp K2 đã có chuyến  đi tuyệt vời đến nhà sách Fahasa. 

Các em cư xử rất tốt tại nhà sách. Được xem các loại sách khác 

nhau và tự chọn loại sách yêu thích thực sự là một trải nghiệm 

thú vị cho tất cả học sinh. Tất cả các em đều có cơ hội trả tiền 

sách bằng tiền thật. 

Mặc dù trời nóng nhưng chuyến đi dã ngoại đến Hội An với lớp 

Dự Bị Tiểu Học Prep là một thành công lớn. Học sinh đều thích 

thú khi được đi thăm làng gốm, nơi họ có thể nhìn thấy những tác 

phẩm nghệ thuật truyền thống rất đẹp. Hoạt động làm lọ từ đất 

nung thì rất vui. Điều thú vị nhất trong chuyến đi này là có thể 

mang những đồ chơi bằng đất nung về nhà.Tuần này, học sinh 

và giáo viên đã vui vẻ tham gia vào tất cả các trò chơi và hoạt 

động của lễ Phục Sinh như làm giỏ,mặt nạ Phục Sinh, săn  trứng 

Phục Sinh và trang trí cho Trứng Phục Sinh theo cách riêng của 

mình. 

"Chúng ta yêu MẹTrái đất” là một trong những hoạt động nổi bật 

của tháng. Học sinh đã học được cách chăm sóc môi trường và 

trái đất như dọn sạch rác thải, bảo vệ môi trường sống của động 

vật, giữ nước sạch và tái chế. 

Võ Thị Thuý Ngân 

 

 

. 

Hoạt động săn trứng trong ngày Lễ Phục Sinh 

Các em mẫu giáo thích thú tìm kiếm những quả trứng 

được giấu quanh vườn. 

Những chú Thỏ Easter thật là hào phóng! 


