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Kính chào Quý Phụ huynh, 

Chào mừng Quý phụ huynh và các em học sinh đến với năm 

học 2016 – 2017. Cũng xin gửi lời chào đón nồng nhiệt nhất đến 

những thành viên mới bắt đầu giảng dạy tại trường Quốc tế 

Singapore Đà Nẵng từ năm nay: cô Anne Matley – Hiệu trưởng, 

cô Chelsea Donaldson – Hiệu phó, và các thầy cô giáo: cô Emily 

Ohmann (Lớp Prep), cô Domenique Terry (Lớp 1-2 Quốc tế), cô 

Sue Benson (Lớp 2 Song ngữ), cô Bernadette McCurrie (Lớp 3 

và lớp IGCSE), cô Megan Morlok (GV Khoa học và Chủ nhiệm 

lớp 8), cô Danielle Thuringer (GV Khoa học lớp IGCSE và GV 

Toán), Thầy Damian Misiaszek (GV Khoa học và Thể Dục), cô 

Stephanie McLean (GV Tiếng Anh EFL và Tiếng Anh 

Foundation), cô Zherin Literte (GV Âm nhạc) và cuối cùng là cô 

Nguyễn Thị Diệu (GV lớp 4 chương trình Việt Nam). Toàn thể 

thành viên nhà trường đều mong đợi một năm học mới vui vẻ và 

thành công. Với đội ngũ giáo viên, trợ giảng, nhân viên văn 

phòng và các nhân viên hỗ trợ đầy tận tâm, chúng tôi luôn nỗ 

lực hết sức mình để giúp các em phát triển trong học tập cũng 

như xã hội.   

Tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý phụ huynh trong 

những năm vừa qua. Trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng là 

một ngôi trường xuất sắc cung cấp con đường học tập bền vững 

và mở ra những cơ hội giúp các em trở thành những công dân 

toàn cầu của thế kỷ 21.  

Tôi tin chắc về sự phát triển của trường trong tương lai. 

 

Trân trọng, 

Lesley Walker  
Thông điệp từ cô hiệu trưởng 

 
Chào đón phụ huynh và các em đến với năm học 2016 – 2017. 
Thật là một niềm hân hạnh khi được đảm nhiệm vị trí Hiệu 
trưởng tại trường chúng ta. Với 10 năm kinh nghiệm trên cương 
vị Hiệu trưởng trường trung học ở Úc, tôi rất vui được đến Việt 
Nam để bắt đầu công việc tại một hệ thống trường khác. Tôi vừa 
hoàn thành xong chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục 
các trường Quốc tế tại Đại học New England và hy vọng rằng sẽ 
ứng dụng những gì đã nghiên cứu vào thực tiễn. 

MỤC LỤC 

 Chào mừng hiệu trưởng mới 

 Thông điệp từ hiệu trưởng 

 Thông điệp từ hiệu phó 

 Thông điệp từ trưởng bộ phận 

học vụ 

 Thông điệp từ hiệu trưởng 

chương trình Việt Nam 

 Những ngày cần nhớ 

 

 

 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

TẠI ĐÀ NẴNG     
Tháng 8 năm 2016 

 

                     www.danang.sis.edu.vn 

Địa chỉ: Trường Quốc Tế Singapore tại Đà Nẵng 
     Tòa nhà SIS, Vùng Trung 3, Khu đô thị mới Phú Mỹ An. 
     Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn. TP. Đà Nẵng 
     SĐT: +84 511 384 0495 – Fax: +84511 3981 044 
     Email: enquiry@danang.sis.edu.vn 

  
  
  
 
  

Học sinh lớp IGCSE 1 năm học 2016 - 2017 



  

Page 2 of 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi đã cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ phía giáo 

viên và học sinh giành cho tôi. Và tôi tin rằng tất cả những giáo 

viên mới khác cũng có cùng cảm nhận như vậy. Các em học 

sinh trông rất tuyệt và lịch sự trong bộ đồng phục của trường. 

Các thầy cô giáo đã củng cố lại những nội quy nhà trường và 

tổ chức buổi sinh hoạt toàn trường đầu tiên thành công với sự 

tham gia tích cực của toàn thể học sinh. Hiện tại, chúng tôi đang 

hướng dẫn các em phải bỏ rác đúng nơi quy định sau khi ăn và 

đi bên phải khi đi lên xuống cầu thang và hành lang. Điều này 

giúp bảo đảm an toàn cho mọi người khi số lượng học sinh hiện 

nay ngày càng tăng. 

 

Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Lesley bởi những 

cống hiến của cô kể từ ngày thành lập trường năm 2006  tại 

trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng. Tôi cũng xin chúc những 

điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô trong tương lai. 

 

Anne Matley 

Hiệu trưởng 

Thông điệp từ cô Hiệu phó 
 
Xin cảm ơn sự chào đón của tất cả các em học sinh, phụ huynh 
và đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường trong tháng làm việc 
đầu tiên tại trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng. Tôi mong 
muốn sẽ có một mối quan hệ lâu dài và tốt đẹp với cộng đồng 
nhà trường. Đối với những phụ huynh học sinh vừa mới trở về 
từ kì nghỉ hè, tôi hy vọng quý vị đã có một kì nghỉ thật vui vẻ 
bên gia đình. Chúng tôi xin gửi  lời chào mừng nồng nhiệt nhất 
đến tất cả các em học sinh và gia đình các em đến với năm học 
mới 2016-2017 này. 
Hoạt động ngoài giờ 

Chương trình học ngoài giờ của chúng ta gọi tắt là ECA sẽ bắt 

đầu vào thứ 2 ngày 5 tháng 9 tới. Chúng tôi rất vui mừng đem 

đến cho các em những hoạt động này nhằm đảm bảo học sinh 

nhận được sự giáo dục toàn diện nhất. Một điều rất quan trọng 

nữa là ECA là một chương trình rất phổ biến, vì vậy chúng tôi 

hy vọng phụ huynh gửi lại phiếu đăng kí hoạt động yêu thích 

của con em quý vị càng sớm càng tốt. 

Trân trọng, 

Chelsea Donaldson 

Hiệu phó 

 

Thông điệp từ cô hiệu trưởng chương trình Việt Nam 
 

Xin chào các bậc cha mẹ học sinh, 
 
 Trong không khí vui tươi đón chào năm học mới 2016 -2017, 
ngoài việc chào đón những học sinh cũ trở lại lớp học sau kì 
nghỉ hè, nhà trường còn rất hân hạnh đón nhận 23 học sinh mới 
vào lớp 1 và 35 học sinh mới (từ lớp 2 đến lớp 9) của các trường 
trên địa bàn TP Đà Nẵng, Hội An , Hà Nội,… chuyển về. Xin 
cảm ơn quí vị phụ huynh và các em học sinh đã đặt niềm tin 
vào nhà trường. 
 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

TẠI ĐÀ NẴNG    Tháng 8 năm 2016 
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 Chào mừng các em quay trở lại năm học mới tại 

trường Quốc tế Singapore  

Buổi sinh hoạt toàn trường đầu tiên năm học 

2016 - 2017 

Hoạt động của lớp K2 
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Nhà trường vui mừng thông báo với phụ huynh, đầu năm 

học 2016-2017 số lượng học sinh học chương trình  song 

ngữ là 180 em, tăng 20 học sinh so với năm học 2015-2016, 

trong đó : 

 +Tiểu học có 6 lớp (Lớp 1, 2, 3, 4a, 4b, 5) với tổng 120 học 

sinh. Vì số lượng học sinh lớp 4 vượt mức 25 học sinh nên 

nhà trường quyết đinh mở thêm một lớp 4. 

 + CấpTHCS có 4 lớp (Lớp 6, 7, 8, 9) với tổng 60 học sinh. 

Tất cả giáo viên và lãnh đạo nhà trường đã cố gắng chuẩn 

bị rất đầy đủ các yêu cầu phục vụ cho việc học tập và sinh 

hoạt của học sinh. Vì vậy, dù mới chỉ qua những tuần đầu 

của năm học mới nhưng việc học tập và sinh hoạt của các 

em đã ổn đinh và đi vào nề nếp tốt. Đặc biệt những học sinh 

mới chuyển về cũng đã hòa nhập và làm quen với môi trường 

học tập mới, tất cả các em học sinh đều rất vui tươi và thân 

thiện. 

Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý phụ 

huynh trong buổi họp phụ huynh học sinh vào thứ Bảy, ngày 

27/8/2016. 

Trân trọng, 

 

 

VŨ THỊ LAN  

 

Thông điệp từ trưởng bộ phận học vụ 

 

Chào mừng các em trở lại sau kì nghỉ hè. Tôi hy vọng tất cả 

các em đã có một mùa hè thật tuyệt. Tôi biết kì nghỉ trôi qua 

thật nhanh. Nhưng bây giờ đã đến lúc chúng ta phải trở lại 

trường với rất nhiều việc phải làm. Hiện tại học sinh đang 

làm rất tốt nhiệm vụ học tập của mình tại trường như mọi khi. 

Có một điều rất phấn khởi nữa là năm nay trường ta có bốn 

học sinh theo học chương trình GAC. Các em đang học tập 

rất chăm chỉ để cố gắng gặt hái được chứng chỉ dự bị Đại 

Học vào cuối năm. Chúng tôi cũng rất vui mừng đem đến cho 

các em chương trình học A level của Cambrigde vào năm 

học tới. Vì vậy chúng tôi sẽ liên lạc với phụ huynh học sinh 

các lớp IGCSE để tìm hiểu về nguyện vọng học tập chương 

trình này cho các em trong năm học tới. Kết quả thi IGCSE 

năm ngoái đã được gửi đến các em và đó là những kết quả 

rất đáng vui mừng.  

Tôi xin chúc toàn thể học sinh và phụ huynh một năm học 

mới 2016 – 2017 thành công. 

Trân trọng, 

Kelsey McDonald 
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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

TẠI ĐÀ NẴNG    Tháng 8 năm 2016 

 

 

 

Các sự kiện sắp đến: 

Ngày 2/9:               Nghỉ Lễ Quốc Khánh mùng 2/9 

Ngày 5/9:               Bắt đầu chương trình ngoại khóa 

Ngày 15/9:                      Tết Trung thu 

Ngày 17 - 21/ 10:           Nghỉ học phần 1 

 

Lớp Prep với cô Emily 

Thầy Daan và lớp 5/6 Quốc tế 

Lớp Prep trong giờ luyện đọc  
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