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Kính gửi quý phụ huynh, 

Một lần nữa, tôi xin đề cập với quý phụ huynh và các em về ngày 

học bù APEC được thực hiện theo chỉ thị của Sở GD&ĐT. Thời 

gian học bù sẽ là thứ Bảy, ngày 06/01/2017 theo đề xuất của nhà 

trường. Ngày này sẽ rơi vào thời điểm học sinh thi kiểm tra học kì 

1, vì thế các em có ưu thế có thêm thời gian ôn bài cho các môn 

thi. Học sinh sẽ học các môn học như thường lệ theo thời khóa 

biểu của ngày thứ Sáu.  

Trong tháng này, nhiều lớp học đã tổ chức chương trình dã ngoại. 

Một số lớp thì tham gia lớp học nấu ăn tại trường Pegasus theo 

chủ đề Giáng Sinh. Học sinh mẫu giáo cũng tham gia những hoạt 

động nấu ăn theo chủ đề Giáng Sinh ngay tại trường và lớp K2 

đã có chuyến đi đến nhà sách trong “Tuần Lễ Đọc Sách”. Lớp 3 

và lớp 4 đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi tham gia hoạt động 

phối hợp đồng đội trong chuyến dã ngoại đến trung tâm Parkson. 

Hội Chợ Giáng sinh Từ Thiện năm nay đã gây quỹ được khoảng 

45,520,000 VND để ủng hộ cho tổ chức Operation Smile Vietnam 

– tổ chức Phẫu Thuật Vì Nụ Cười Việt Nam. Một vài em học sinh 

nữ lớp 6 với tinh thần dám nghĩ dám làm đã gây quỹ với số tiền 

trên 710,000 VND từ gian hàng bán “slime” – chất nhờn ma quái. 

Chúng tôi hy vọng rằng các em học sinh lúc này đã cảm thấy thân 

thuộc hơn với không khí ngày hội Giáng Sinh của nhiều quốc gia 

khác nhau, bao gồm những hoạt động truyền thống như sự xuất 

hiện của ông già Noel, hoạt động trang trí và thắp sáng cây thông 

Noel cũng như việc trao nhau những món quà trong ngày hội. 

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý phụ huynh đã dành 

thời gian quý báu tham gia vào buổi biểu diễn và hoạt động chào 

mừng Giáng Sinh ngày 7/12/17 vừa qua của học sinh mẫu giáo 

vào buổi sáng cũng như các hoạt động Hội chợ Giáng Sinh trong 

buổi chiều. Các em mẫu giáo trông rất hào hứng trong những bộ 

trang phục Giáng Sinh và cực kỳ thích thú khi được gặp ông già 

Noel, đặc biệt là khi ông trao tặng cho các em từng món quà.  

Chúc tất cả các em học sinh và gia đình một kỳ nghỉ Giáng Sinh 

vui vẻ và một Năm Mới Hạnh Phúc. Hẹn gặp lại tất cả mọi người 

vào ngày 02/01/2018. 

Anne Matley (Ms) 

Hiệu trưởng 

 

 

Những ngày cần nhớ 

Thứ Ba, ngày 2/1: Học sinh đi học lại 

Ngày 2/1 – 12/1: Thi học kì 1  

Thứ Bảy, ngày 6/1: Học bù APEC 

Thứ Sáu, ngày 19/1: Ngày Quốc tế 

Thứ Sáu, ngày 19/1: Kết thúc học phần 2 

Thứ Bảy, ngày 13/1: Họp phụ huynh học 

sinh (SVIS) (9h00 – 11h00 buổi sáng) 

Thứ Hai, ngày 29/1: Bắt đầu học phần 3 

Thứ Bảy, ngày 3/2: Họp phụ huynh học 

sinh (SIS) (9h00 – 11h00 buổi sáng) 
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Học sinh lớp 1/ 2 Quốc tế thích thú khi tự 

mình trang trí cây thông Noel 
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Thông điệp từ Hiệu Phó 

Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ có kì nghỉ Giáng Sinh 

vui vẻ bên gia đình. 

Kì thi 

Xin lưu ý rằng kì thi học kì 1 sẽ bắt đầu ngay sau khi học sinh 

trở lại trường sau kì nghỉ Giáng Sinh. Môn thi đầu tiên là 

Tiếng Anh bao gồm bài thi nói và đọc hiểu độc lập với giáo 

viên. Phụ huynh vui lòng xem lịch thi bên dưới:  

Bài kiểm tra Tiếng Anh 1 - Nói Thứ 3 ngày 2/1 và thứ 4, 

ngày 3/1  

Bài kiểm tra Tiếng Anh 2 - Viết  Thứ 5 ngày 4/1  

Bài kiểm tra Tiếng Anh 3 – 

Đọc hiểu 

Thứ 6 ngày 5/1  

Toán* **  Thứ 2 ngày 8/1  

Khoa Học** Thứ 3 ngày 9/1  

Bài Kiểm tra Tiếng Anh 4 -

Nghe 

Thứ 4 ngày 10/1  

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

**Lịch thi Toán và Khoa học nêu trên chỉ dành cho học sinh 

chương trình quốc tế. 

Hoạt động ngoại khóa  

Thông tin về CLB sau giờ học của học phần 3 sẽ được thông 

báo sớm. Các CLB sẽ bắt đầu từ thứ hai ngày 12/3, sẽ hoạt 

động trong 6 tuần và kết thúc vào thứ sáu ngày 20/4. Vì các 

CLB đều hạn chế về số lượng, vì vậy hãy đảm bảo chắc chắn 

rằng các em sẽ gửi đơn tham gia để tránh bỏ lỡ các hoạt 

động. CLB nào không đủ số lượng tối thiểu sẽ bị hủy bỏ. 

Chelsea Donaldson 

Hiệu Phó 

 

Thông điệp từ Trưởng  bộ phận học vụ 

Vừa qua toàn bộ giáo viên Trường Quốc tế Singapore đã có 

một tháng bận rộn khi chúng tôi làm việc cùng nhau để hoàn 

thành đề thi kiểm tra học kì 1 mang tính cạnh tranh công bằng 

và phù hợp với các em học sinh. Kỳ thi sẽ bắt đầu diễn ra từ 

ngày 2 tháng 1 tới đây. Các giáo viên đã làm việc rất vất vả 

cho kì kiểm tra này.  

Các em học sinh lớp IGCSE 2 sẽ được làm bài thi thử để 

giúp các em chuẩn bị cho chuỗi các bài thi chính thức diễn ra 

vào tháng 5/ 2018. Sau khi có kết quả bảng điểm của kì thi 

học kì 1, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp phụ huynh vào thứ 

Bảy, ngày 3/2/2018 để tạo cơ hội thảo luận, trao đổi giữa phụ 

huynh và giáo viên các lớp.  

Tôi hi vọng tất cả mọi người sẽ có một kì nghỉ tuyệt vời và 

một năm mới tràn đầy hạnh phúc. 

Kelsey McDonald 

Trưởng bộ phận học vụ 
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Tiết mục: “Santa Claus is coming to town!” 

Tiết mục biểu diễn của học sinh lớp Nursery và 
K1 mang ý nghĩa chúc mọi người một mùa Giáng 

Sinh An Lành! 
  
I am writing to see if you would like to be Santa 
at SIS Christmas Charity Fair please? It is on the 
afternoon of Thursday 7th Dec and Santa would 
need to be there between 2.15 and 3.10pm. 
From 2.15- 2.45pm Santa will visit each Kinder 
room (max 5 mins each ). They will have gifts 
which you can give to the children. Then Santa 
arrives (about 2.50) for the rest of the school 
outside ( or in the canteen if raining). Not sure if 
there will be gifts or not- just generally Ho Ho Ho 
and roam around scaring small children! Kids will 
be eating and playing- not a captive audience. 
Some VN teachers may want to sit on your lap 
for photos! 
We would pay the cost of hiring the suit. Can you 
please let me know if you are willing and able by 
this Thursday please. 
Thanks 

Iệt  

Cưỡi tuần lộc luôn là hoạt động yêu thích của 

các em trong Hội chợ Giáng Sinh Từ Thiện 
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Thông điệp từ hiệu trưởng chương trình Việt Nam 

Kính chào các bậc cha mẹ học sinh, 

Sau một thời gian dài nỗ lực ôn tập theo sự hướng dẫn của 

giáo viên và sự giúp đỡ của các bậc cha mẹ, học sinh 

chương trình song ngữ đã hoàn thành khá tốt việc làm bài  

kiểm tra HK1. Riêng học sinh lớp 9, kiểm tra theo đề chung 

của Sở GD&ĐT từ 26- 29/12/2017. 

Đội học sinh năng khiếu môn Cầu lông (lúc 7h30’ sáng  ngày 

14/12)  và Bóng bàn (1h30’ chiều ngày 16/12) đã được trải 

nghiệm thú vị với những trận thi đấu đẹp mắt cùng với  học 

sinh ở các trường bạn tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

quận Ngũ Hành Sơn. Các em đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong 

lòng khán giả và các thầy cô hướng dẫn.  

Ngày 23/12, đội học sinh lớp 5 (5 em) sẽ tham gia dự thi hùng 

biện Tiếng Anh tại trường THCS Nguyễn Khuyến (Số 2A 

Đặng Xuân Bảng, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Hy vọng các em 

phát huy được sở trường môn tiếng Anh của mình. Chúc tất 

cả các em tham gia dự thi năng khiếu đạt kết quả tốt. 

Trong thời gian học sinh được nghỉ Giáng sinh và đón mừng 

năm mới (từ 18/12/17 đến hết ngày 1/1/18) giáo viên sẽ chấm 

bài kiểm tra, cộng điểm và đánh giá, xếp loại học sinh học kì 

I để chuẩn bị trả sổ liên lạc cho phụ huynh lần thứ hai trong 

cuộc họp Phụ huynh cuối HK1 (dự kiến ngày 13/01/2018). 

Chúc các bậc cha mẹ và các em học sinh có một kì nghỉ 

Giáng sinh và đón mừng năm mới - năm 2018 thật vui vẻ, 

bình an và hạnh phúc! 

Trân trọng,  

 Vũ Thị Lan 

  Hiệu trưởng  

 

Thông điệp từ Trưởng khối mẫu giáo 

Chúng tôi vô cùng tự hào vì các em mẫu giáo đã tập luyện 

rất chăm chỉ để chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh. Tất cả các em 

đều tự tin về màn trình diễn trên sân khấu và tận hưởng tất 

cả trò chơi vui nhộn với bạn bè. Chúng tôi muốn nhân cơ hội 

này gửi lời cảm ơn đến tất cả phụ huynh đã ủng hộ gây quỹ 

cho tổ chức Operation Smile – tổ chức Phẫu Thuật Vì Nụ 

Cười Việt Nam, đặc biệt là những phụ huynh đã dành thời 

gian quý báu tới trường để tham gia vào Hội Chợ Giáng Sinh 

Từ Thiện.   

Ngày hội đa văn hóa sẽ được tổ chức vào tuần cuối cùng của 

học phần 2 từ ngày 15/1 đến 19/1/2018. Các em sẽ mặc 

Quốc phục của đất nước mình trong ngày hội này. Những 

thông tin mới về các em sẽ được cập nhật trong bảng tin 

hằng tuần và được gửi về cho quý phụ huynh thông qua Sổ 

tay học sinh. 

Võ Thị Thùy Ngân 

Trưởng khối Mẫu giáo 

 

 

Head of Kindergarten 
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Hoạt động trang trí thức ăn nghệ thuật được 

nhiều học sinh tham gia trong Hội chợ Từ Thiện 

Giáng Sinh. 

Ông già Noel tặng quà cho từng em nhỏ lớp 

mẫu giáo. Cảm ơn ông già Noel! 

Học sinh trung học yêu thích góc chụp hình 

Giáng Sinh trong Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện 


