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Kính chào Quý phụ huynh, 

Quả là một tháng bận rộn cùng với nhiều sự kiện sôi động đã 

diễn ra như chuyến đi đến Singapore của học sinh IGCSE để 

tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN mô phỏng 2016; Ngày 

hội Thể Thao Mẫu Giáo; Ngày hội Thể Thao Tiểu học và 

THCS; Những hoạt động trong ngày Lễ Phục Sinh của lớp 

Mẫu giáo; những chuyến dã ngoại; trận đấu bóng và chuyến 

kiểm định của WASC. 

Lịch thi 

Vào tháng tư đến, kỳ thi của học sinh lớp IGCSE sẽ được bắt 

đầu. Các em sẽ tham gia bài thi thực hành Tin học vào ngày 

12/4 và ngày 14/4, các bài kiểm tra viết vào ngày 3/5. Đối với 

học sinh lớp 9 chương trình song ngữ, các em sẽ tham gia kỳ 

thi lớp 9 theo đề của Sở GD & ĐT Việt Nam từ ngày 12/4 đến 

15/4/2016.  

 

Ngày hội Thể Thao 

Thứ sáu, ngày 25/3/2106, ngày hội Thể Thao thường niên đã 

được diễn ra.  Đội Đỏ và Đội Vàng đã cùng nhau thi đấu hết 

mình để dành chiến thắng, nhưng chúng ta chỉ có duy nhất 

một nhà vô địch và chiếc cúp đã thuộc về đội Vàng. Xin chúc 

mừng đội Vàng và tất cả các em đã thể hiện xuất sắc tinh thần 

thể thao đầy nhiệt huyết của mình. 

Chương trình học bơi 
 
Bắt đầu ngày 11/4, học sinh từ lớp 5 đến lớp IGCSE sẽ tiếp 

tục tham gia lớp học bơi vào các ngày trong tuần. Cô Leila 

Crystal, giáo viên thể dục sẽ thông báo thông tin chi tiết vào 

tuần đến. Các em lớp nhỏ hơn sẽ quay trở lại lớp học bơi 

trong học phần 4. 

Ngày Hội Gia Đình 
Ngày Hội Gia Đình năm nay dự kiến sẽ tổ chức ngay tại 

khuôn viên trường theo yêu cầu của đông đảo phụ huynh. 

Lịch dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 3h00 chiều, ngày 21/5/2016. 

Thông tin chi tiết về ngày hội sẽ được thông báo vào tháng 5. 
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Ngày Hội Thể Thao lớp cấp hai 

 

 

Giỗ Tổ Hùng Vương 

 

Nhà trường xin thông báo học sinh được nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng 

Vương vào thứ hai, ngày 18/4/2016. Đây là ngày Quốc lễ 

tưởng nhớ công ơn dựng nước và giữ nước của vua Hùng. 

 

Kính chúc phụ huynh và các em một tuần vui vẻ! 

 

Trân trọng 

 

Lesley Walker 

 

Thông điệp của thầy hiệu phó 

 

Chuyến viếng thăm của đoàn WASC tháng này đã đem đến 

một cơ hội tuyệt vời cho trường SIS tại Đà Nẵng của chúng ta 

khi nhận được nhiều thông tin phản hồi có giá trị từ tổ chức 

kiểm định danh tiếng này. Nhìn chung, những phản hồi đều rất 

tích cực. Các thành viên đoàn WASC rất ấn tượng bởi đội ngũ 

giáo viên và cách làm việc hăng say của quý thầy cô giáo 

nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy tốt nhất cho học sinh. Họ 

cũng khen ngợi sự điều hành hiệu quả và những ảnh hưởng 

tích cực của cô Lesley - hiệu trưởng nhà trường đối với 

trường. Các vị khách cũng rất hoan nghênh và vui mừng 

trước cơ sở vật chất tuyệt vời cũng như những cam kết của 

KinderWorld nhằm tạo ra một môi trường học tập tối ưu cho 

học sinh. Ngoài ra, nhóm kiểm định WASC cũng không quên 

khen ngợi rằng chúng tôi có một hội phụ huynh và học sinh 

tuyệt vời – như chúng ta đã biết! 

 

Tất nhiên cũng có những lĩnh vực mà chúng ta cần cải thiện. 

Như chúng tôi đang hướng tới, chúng tôi cần phải tạo ra một 

kế hoạch hành động nhằm đáp ứng các yêu cầu từ phía 

WASC. Mục tiêu trong tương lai bao gồm: tiếp tục phát triển 

và tổ chức các chương trình giảng dạy để tạo ra một chương 

trình học tập mạnh mẽ hơn nữa cho học sinh của chúng ta, 

tiếp tục phát triển hệ thống và cơ cấu để hỗ trợ sự phát triển 

của nhà trường. 

 

SIS @ Đà Nẵng nhìn tổng thể được đánh giá tốt và sẽ ngày 

càng phát triển hơn. Cảm ơn tất cả những cống hiến của quý 

vị cho nhà trường trong suốt quá trình kiểm định WASC. 

 

Trân trọng, 

 

David Swanson 

Hiệu phó  
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Ngày Hội Thể Thao lớp mẫu giáo 

Trang trí trong ngày Lễ Phục Sinh 
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Đá bóng 

Các em lớp Nursery đang chơi thả diều, do chính 

tay các em làm nên 

Thông điệp từ Trưởng Bộ Phận Học Vụ 

 

Học sinh IGCSE 2 đã có một cơ hội quý báu tham gia Mô 

Hình Hội Nghị ASEAN lần thứ 14 diễn ra một tuần tại học viện 

Hwa Chong, Singapore. 

Học sinh của trường đại diện cho hai nước Malaysia và 

Philipines thông qua các điều luật về môi trường, kinh tế, hòa 

bình, an ninh quốc gia, khu vực và quyền con người. Các em 

thực hiện theo đúng trình tự của chương trình hội nghị 

ASEAN thực sự: đưa ra vấn đề, dự thảo và thông qua khẳng 

định nhằm khuyến khích thay đổi trong cộng động khối 

ASEAN. Sự kiện này hoàn toàn được tổ chức bởi những học 

sinh của Hwa Chong. 

 

Tất cả tám học sinh của trường SIS đều háo hức khi được 

thực sự tham gia thực hành học hỏi, giải quyết những vấn đề 

của thế kỷ 21.  

Bên cạnh đó, các em cũng có cơ hội cùng nhau khám phá đất 

nước Singapore xinh đẹp. Đây quả thực là một trải nghiệm lý 

thú mà tất cả các em đều yêu thích và tôi nghĩ rằng kỷ niệm 

đẹp này sẽ còn đọng lại trong tâm trí các em trong nhiều năm 

sau nữa. 

Học sinh IGCSE sẽ bắt đầu kỳ thi IGCSE chính thức vào ngày 

12 tháng 4 và sẽ kéo dài đến cuối tháng 5. Phụ huynh xin lưu 

ý các em học sinh lớp IGCSE 2 phải đi học lại sớm hơn 1 

ngày, để tham gia bài thi môn tiếng Anh vào thứ ba ngày 

3/5/2016. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào, 

Kelsey McDonald 

(Trưởng Bộ Phận Học Vụ) 

Thông điệp từ cô hiệu trưởng chương trình Việt Nam 

Kính chào các bậc phụ huynh, 

1/ Chương trình song ngữ trong tháng 3 có nhiều hoạt đông 

chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy và học, cụ thể: 

- Tất cả giáo viên được tiếp tục học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn và thực hành giảng dạy theo hướng phát huy tối 

đa tính tích cực, sáng tạo của học sinh. 

- Tổ chức Khảo sát chất lượng Toán, Tiếng Việt của học sinh 

Tiểu học và tiến hành kiểm tra 1 tiết tất cả các bộ môn THCS 

để đánh giá chất lượng học tập của học sinh giữa HK2, gửi 

sổ liên lạc về cho PHHS vào cuối tháng 3. 

- Dự thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố , em Vĩ Bảo Trân 

lớp 9 đạt giải nhì môn Tiếng Anh. 

- 47 học sinh lớp 1, 2,3,4,8 vượt qua vòng 15 cuộc thi Toán 

qua mạng và tiếp tục dự thi cấp Thành phố vào ngày 

23/3/2016 ở vòng thứ 17. 
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Đôi bạn đọc sách 
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2/ Kế hoạch tháng 4/2016: 

- Có 7 học sinh đạt giải bơi lội cấp Quận, đi thi cấp Thành phố, 

đạt được 3 huy chương Đồng và 1 huy chương Bạc, trong đó 

có 1 học sinh được tiếp tục dự thi cấp Quốc gia vào ngày 

03.04.2016 (em Bảo Nghi lớp 8) - Học sinh lớp 9 đang tích 

cực hoàn thành chương trình Tuần thứ 31 trước khi ôn tập, 

kiểm tra HK2 theo đề chung của Sở GD&ĐT được tổ chức từ 

ngày 12.4 đến ngày 16.4. 

- Hiện nay nhà trường đang  bồi dưỡng cho 11 học sinh lớp 5 

chuẩn bị thi học sinh giỏi Toán, Tiếng Việt   và 5 học sinh  lớp 

8 dự thi học sinh giỏi môn Hóa, Ngữ văn và Tiếng  Anh do 

PGD Quận Ngũ Hành Sơn tổ chức vào đầu tháng 4/2016.            

Chúc các em tự tin và giành thắng lợi! 

Rất mong các bậc PHHS tiếp tục quan tâm, kịp thời trao đổi 

với nhà trường những hạn chế, thiếu sót của học sinh để cùng 

giúp các em học tập ngày một tiến bộ hơn. 

Trân trọng, 

Vũ Thị Lan 

Thông tin lớp mẫu giáo 

Các em mẫu giáo đã có một tháng luyện tập đầy hào hứng và 

bận rộn để tham giao Ngày hội Thể Thao, sự kiện được yêu 

thích nhất của năm. 

Ngày lễ Phục Sinh bao gồm những hoạt động trang trí Trứng 

Phục Sinh, săn trứng và những bất ngờ cuối cùng dành cho 

các em: khi những Chú Thỏ Bông Phục Sinh rời đi, các em 

không những nhận được những chiếc giỏ đựng đầy trứng mà 

còn là những dấu chân thỏ đáng yêu để lại trên sàn nhà. 

 

 

 

Những ngày cần nhớ 

Ngày 11/4:  Lớp học bơi bắt đầu 

Ngày 12/4: Kì thi IGCSE của Cambridge và kì thi lớp 9 

chương trình song ngữ 

Ngày 18/4: Giổ Tổ Hùng Vương 

Ngày 22/4:  Ngày Trái Đất 

Ngày 25/4:  Kết thúc học phần 3 

Ngày 3/5: Kỳ thi IGCSE  

Ngày 4/5: Học sinh đi học lại (Bắt đầu HP 4) 

Ngày 21/5:  Ngày Hội Gia Đình 

 

 

 

Các em thích thú tham gia làm vườn trong ngày  

đẹp trời 

Học sinh K2 hăng say trang trí trong giờ Mỹ thuật 


