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Kính chào quý phụ huynh, 

Kể từ ngày quay trở lại trường sau kì nghỉ Giáng Sinh, các em 

học sinh đã học tập thật chăm chỉ để ôn luyện và tham gia kỳ 

thi học kỳ 1 của trường. Tất cả các bài thi đã được hoàn thành. 

Các thầy cô đang xếp loại kết quả thi và chuẩn bị bảng điểm. 

Phụ huynh sẽ được thông tin thời gian và ngày tháng cụ thể 

của cuộc họp phụ huynh HK1 sau đợt nghỉ Tết. Cuộc họp 

nhằm mục đích để giáo viên và phụ huynh trao đổi kết quả và 

những tiến bộ trong học tập của học sinh từ lớp 1 đến lớp 

IGCSE 2. 

Thông tin về thầy Hiệu phó 

Chúng ta thật hân hạnh được đón chào thầy hiệu phó mới, Mr. 

David Swanson đã đến với cộng đồng trường chúng ta. Chúc 

thầy có khoảng thời gian làm việc thật hiệu quả và vui vẻ tại 

trường Quốc tế Singapore. 

Cuộc thi Thương Mại của các trường Quốc Tế Singapore 

trong hệ thống… và đội chiến thắng là….Đà Nẵng! 

Thứ bảy, ngày 16/01/2016, trường Quốc tế Singapore tại Đà 

Nẵng hân hạnh là chủ nhà cuộc thi Thương Mại lần hai giữa 

các trường Quốc tế SIS trong hệ thống. 6 đội tham gia là 

những học sinh IGCSE 2 đến từ các trường SIS tại Đà Nẵng, 

Nam Sài Gòn và Vũng Tàu đã hoàn thành phần trình bày về 

chiến lược quảng bá kinh doanh với chủ đề Thiết Lập Thị 

Trường Mục Tiêu. Quốc gia mục tiêu được nhắm tới là Bồ Đào 

Nha và những vùng đảo Azores, Bồ Đào Nha với chủ đề trình 

bày hướng đến người dân địa phương của Chính phủ Bồ Đào 

Nha và chiến lược marketing đem lại nền du lịch bền vững cho 

chuỗi đảo Azores. 

Nhà trường rất tự hào về các em đã dành chiến thắng chung 

cuộc và đánh giá cao những nỗ lực cũng như tinh thần làm 

việc nhóm của các em. 

Các thí sinh đã gây được ấn tượng với ban giám khảo bằng 

những bài thuyết trình nhóm đầy thuyết phục, đặc biệt là sự tự 

tin trong cách trình bày và sự am tường về những chiến lược 

marketing. 

 

 

MỤC LỤC 

 Chào mừng phó hiệu trưởng 

mới, thầy David Swanson 

 Kết quả cuộc thi Thương Mại 

 Thông điệp từ thầy Hiệu phó 

 Thông điệp từ cô Hiệu trưởng 

chương trình Việt Nam 

 Thông điệp từ cô Trưởng Bộ 

Phận Học Vụ 

 Những ngày cần nhớ 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

TẠI ĐÀ NẴNG     
Tháng 1 năm 2016 

 

                     www.danang.sis.edu.vn 
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Cuộc thi Thương Mại – đội chiến thắng 



  

Page 2 of 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi chân thành cảm ơn những nhận xét và góp ý của 

ban giám khảo cũng như đánh giá cao khả năng tranh tài của 

các thí sinh đến từ 3 trường đã góp phần đem lại thành công 

cho sự kiện đáng nhớ này. Thật tự hào khi nhìn thấy các em 

đã phát huy những khả năng truyền đạt tự tin, khả năng tư 

duy cao cũng như kỹ năng nghiên cứu của mình. 

Sau cuộc thi, các thí sinh đã ăn mừng chiến thắng bằng buổi 

ăn tối tại Hội An. Sáng hôm sau, các em gặp nhau lần cuối để 

cùng nhau thưởng thức điểm tâm sáng tại một khu nghỉ mát 

ven biển, Đà Nẵng.  

 

Câu lạc bộ sách 

 

Nhà trường hy vọng sách học sinh đã đặt mua sẽ về trước 

tháng 3 để các em có thể cùng nhau hưởng ứng phong trào 

“Tháng 3, Tháng Đọc Sách” của toàn trường. 

 

Câu lạc bộ ngoại khóa 

 

Thầy David đã gửi mẫu đơn đăng ký tham gia các hoạt động 

ngoại khóa trong học phần 3. Các câu lạc bộ sẽ chính thức 

được bắt đầu vào ngày 22 tháng 2 và kết thúc vào thứ sáu, 

ngày 1 tháng 4 năm 2016. 

 

Các chuyến dã ngoại 

 

Các em lớp mẫu giáo đã được tìm hiểu về sách và những câu 

chuyện từ khắp nơi trên thế giới. Kết thúc bài học, các em 

được tham gia chuyến dã ngoại yêu thích đến nhà sách 

Fahasa. 

Học sinh tiểu học và trung học đã có khoảng thời gian tuyệt 

vời trong những chuyến dã ngoại của mình. Học sinh lớp 6 và 

lớp 4 đã có chuyến thăm đến làng rau Trà Quế, nơi các em 

được học cách nấu những món ăn truyền thống của Hội An. 

Các em trung học đang tìm hiểu về đa dạng sinh học và cuối 

bài học, các em sẽ có chuyến dã ngoại đầy kỳ thú tại trung 

tâm Giáo Dục Green Việt, Sơn Trà. 

Tất cả những chuyến dã ngoại đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Các em lớp mẫu giáo cũng tham gia buổi trồng rau ngay tại 

vườn rau trong khuôn viên trường. Các em đều rất phấn khởi 

và mang theo niềm hy vọng sẽ được thưởng thức những món 

ăn đầy dinh dưỡng do chính tay mình trồng khi mùa thu hoạch 

đến. 

 

Thay mặt cho toàn thể nhân viên trường, tôi xin chúc tất cả 

Quý phụ huynh và các em học sinh một năm mới An Khang 

Thịnh Vượng! 

 

Trân trọng, 

Lesley Walker 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

TẠI ĐÀ NẴNG    Tháng 1 năm 2016 
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Đôi bạn đọc sách 

Giờ học về Nghề Nghiệp của những Công 

Dân Năng động và Trách Nhiệm 

Chuyến dã ngoại đến vườn rau Trà Quế 
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Thông điệp từ thầy Hiệu Phó 

 

Kính chào quý phụ huynh, 

 

Tôi rất hân hạnh khi được là một thành viên của trường 

Quốc Tế Singapore tại Đà Nẵng. Trường SIS đã cho tôi ấn 

tượng tốt với những học sinh tuyệt vời, đội ngũ giáo viên 

xuất sắc và cơ sở vật chất hiện đại. Môi trường thân thiện và 

đầy nhiệt huyết chắc chắn sẽ là nơi nuôi dưỡng những tài 

năng của tương lai. 

 

Để phụ huynh có thể hiểu hơn, sau đây tôi xin phép được 

giới thiệu đôi nét về chính mình. Tôi đến từ Mỹ và đã sống ở 

bang Colorado và Minnesota. Trong những năm qua, tôi đã 

sống và làm việc ở nhiều nơi trên thế giới, riêng khu vực 

Đông Nam Á tôi đã dành thời gian gần 15 năm.  

 

Tôi đã có kinh nghiệm làm việc với học sinh hơn hai mươi 

năm. Công việc đầu tiên trong ngành giáo dục của tôi là giáo 

viên Khoa học, sau đó tôi chuyển sang làm bộ phận hành 

chính ở trường. Cho đến nay tôi đã có kinh nghiệm 17 năm 

quản lý giáo dục. Và không cần phải nói thêm, tôi luôn tin 

tưởng vào sức mạnh của giáo dục. 

 

Tại trường SIS, tôi sẽ phụ trách hỗ trợ hướng dẫn và phát 

triển chương trình giảng dạy, quản lý học sinh và tổ chức các 

hoạt động khác chẳng hạn như ngoại khóa. Tôi rất thích ứng 

dụng công nghệ vào giảng dạy. Hy vọng tôi có thể chia sẻ 

một vài kinh nghiệm hữu ích. Tôi đã từng là thành viên điều 

phối tham gia vào quá trình xin cấp chứng nhận của WASC 

tại một số trường quốc tế và tôi rất mong đợi tiếp tục tham 

gia hỗ trợ trường trong chuyến kiểm định sắp tới của WASC 

tại trường Quốc Tế Singapore Đà Nẵng. 

 

Tôi cảm thấy đầy năng lượng khi được làm việc với lãnh đạo 

và đội ngũ giáo viên SIS, những người luôn cam kết đem lại 

chương trình học tập chặt chẽ cho các em. Tôi rất hân hạnh 

khi được cùng giáo viên chuẩn bị cho các em hành trang tốt 

nhất cho con đường học tập tương lai. Trường SIS là nơi 

phụ huynh có thể tự hào khi học sinh học tập tại đây vì 

trường luôn chú trọng đảm bảo phát triển và chủ động nâng 

cao chất lượng giáo dục.  

 

Dành cho những học sinh luôn nỗ lực không ngừng, tôi tin 

rằng các em sẽ có được những cơ hội quý giá với nền tảng 

vững chắc này. 

 

Trân trọng kính chào, 

Mr. David Swanson 
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Học sinh có Thành Tích Học Tập Tốt trong 

tuần 

Những học sinh Sáng Tạo thích thú trong giờ 

Mỹ Thuật 

Học sinh lớp 9 luyện tập trở thành người học 

Tự Tin Trong Giao Tiếp 
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Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng Chương Trình Việt Nam 
 
Kính chào các bậc cha mẹ học sinh, 
 

- Nhà trường xin gửi đến các bậc cha mẹ học sinh Kết quả 
chung  HK1 của học sinh toàn trường đã được Giáo viên 
chủ nhiệm đánh giá, nhận xét một cách khách quan như 
sau: 
Tiểu học: 

 100% học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập , trong 
đó có  89 học sinh hoàn thành tốt  ( 76,1%) -  25 
học sinh hoàn thành  khá  (21,3%) và  3 học sinh 
hoàn thành ( 2,6% ) 

 99,14% học sinh đạt mức độ hoàn thành phát triển 
phẩm chất và năng lực;  

 0, 86% học sinh còn phải cố gắng hơn. 
 

CấpTHCS:  

 32 học sinh giỏi (62, 75%) – 17 học sinh Khá (33, 
33%) – 2 học sinh trung bình (3, 92%) - Không có 
học sinh yếu kém. 

 48 học sinh đạo đức tốt (94, 12%) – 3 học sinh đạo 
đức khá (5, 88%) 
 

- Ngày 8/01/2016, có 55 học sinh vượt qua cuộc thi giải toán 
qua mạng cấp trường (vòng 10), các em sẽ tiếp tục thực 
hiện các vòng tiếp theo để chuẩn bị dự thi cấp quận. 

- Nhà trường đã tiến hành dạy chương trình HK2 - năm học 
2015-2016 bắt đầu từ ngày 11/01/2016. 

-  
- Trong phong trào Thể Dục Thể Thao, ngày 5/1/2016 học 

sinh đã tham gia tranh tài ở 10 trận đấu môn Cờ vua thật 
hấp dẫn với các học sinh trường bạn tại Nhà văn hóa quận 
Ngũ Hành Sơn. Mặc dù không giành được chiến thắng 
nhưng các em đã có những trải nghiệm thú vị với năng 
khiếu yêu thích của mình.  

-  
- Ngoài ra, hiện có 7 học sinh đạt giải bơi lội cấp Quận đang 

tích cực tập luyện để chẩn bị dự thi cấp thành phố: 
Nguyễn Vũ Bảo Vy (L5); Nguyễn Gia Hưng (L5); Trịnh 
Thục Đoan (L3); Nguyễn Trang Anh (L6); Thân Ngọc Anh 
Thư (L7); Nguyễn Vũ Bảo Nghi (L8); Hoàng Adam Conroy 
(L8); Cao Ngô Phương Khánh (L7). 

-  
- Ms. Kelsey và Mr. David đang tích cực tập luyện cho các 

em vào mỗi chiều thứ hai và thứ ba hằng tuần. 
-  

Họp phụ huynh học sinh: để biết cụ thể tình hình học tập 
của học sinh trong HK1, các bậc cha mẹ học sinh đã đến 
dự sơ kết học kì 1 lúc 9 giờ sáng ngày 16/01/2016 tại 
trường do GVCN lớp phụ trách.  
 
Chúc các bậc cha mẹ và các em học sinh những ngày đầu 
của năm mới 2016 gặp nhiều may mắn! 
Trân trọng, 
 
  Hiệu trưởng (Vũ Thị Lan) 
 
 

 

Không ngừng trau dồi và nỗ lực trong học tập 

Học sinh lớp 3 hào hứng trong giờ đóng kịch 

Các em K2 yêu thích công việc làm vườn 
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Thông điệp từ Trưởng bộ phận học vụ 

 

Kỳ thi cuối học kỳ 1 dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 đã 

diễn ra suôn sẻ. Chúc mừng tất cả các em vì đã cố gắng hết 

sức và hoàn thành tốt bài làm của mình. 

Học sinh IGCSE sẽ kết thúc những bài kiểm tra thử vào thứ 

Năm, ngày 4 tháng 2. Báo cáo kết quả học tập và tình hình 

tiến bộ của các em sẽ được gửi đến phụ huynh trong cuộc 

họp phụ huynh sẽ diễn ra từ ngày 20/2 đến 27/2. Phụ huynh 

vui lòng giữ liên lạc với giáo viên để nắm thông tin chi tiết về 

buổi họp này.  

Kính chúc phụ huynh và các em một kỳ nghỉ Tết vui tươi và 

đầm ấm. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào, 

 

Kelsey McDonald 

 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

TẠI ĐÀ NẴNG    Tháng 1 năm 2016 

 

 

 

 

 
 

 

 

Những ngày cần nhớ 

Ngày 4/2 : Ngày cuối cùng của học phần 2 

Ngày 15/2 : Học sinh đi học lại (Học phần 3) 

Ngày 20/2 - 27/2: Họp phụ huynh               

Ngày 21/2 - 22/2:        Vòng chung kết cuộc thi Bơi cấp 

thành phố 

Ngày 22/2:     Chương trình ngoại khóa bắt đầu                           

Ngày 8/3:   Ngày Hội Thể Thao Mẫu Giáo                       

Ngày 11/3: Ngày Hội Thể Thao Tiếu học và 

Trung học                            

Ngày 14/3 -18/3:    Chuyến kiểm định của WASC                

Ngày 12/4 -15/4:     Kỳ thi của học sinh lớp 9 

Ngày 16/4:      Ngày Hội Gia Đình                       

Ngày 25/4:               Kỳ nghỉ cuối học phần 3 

 

Các bạn lớp Mẫu giáo phấn khởi tham gia 

chuyến dã ngoại tại Vincom  

Buổi dã ngoại tìm hiểu về sự an toàn và phòng 

cháy chữa cháy của các bạn nhỏ lớp K1 

Em nhỏ lớp mẫu giáo thích thú trong chuyến 

dã ngoại “Tuần Đọc Sách” 


