
  

Page 1 of 5 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TR姶云NG QU渦C T蔭 SINGAPORE  
T萎I ĐÀ N允NG     

Tháng 9 năm 2017 
 

Kính chào quý phụ huynh, 
 
Thật tuyệt khi quan sát thấy tất cả các em học sinh đã ổn định 
nề nếp lớp và học tập chăm chỉ trong học phần này. Chào mừng 
các gia đình và học sinh mới vừa nhập học trong tháng qua. 
Tháng này, học sinh trung học đã rất thích thú được tham dự 
buổi thuyết trình từ những thành viên của một trong các đối tác 
của Kinderworld, Đại học Edinburgh Napier (ENU). Các em có 
thể quan sát được cơ sở vật chất và những hoạt động do trường 
đại học này cung cấp cho các sinh viên quốc tế. 
Chúng tôi rất vinh dự được gặp ông Ricky Tan, Chủ tịch tập đoàn 
Kinderworld KEG; ông Peter Baker, Giám đốc Học thuật và Bà 
Rosy Hoàng, Giám đốc Điều hành của tập đoàn. Các em học 
sinh đã rất tự hào giới thiệu với các vị khách đặc biệt này thói 
quen di chuyển giữa các lớp học và quanh trường với khẩu hiệu 
"không nói chuyện trong khi đang đi bộ" và "đi một hàng một lúc". 
Với sự hỗ trợ của giáo viên, thói quen này đã có tác động tích 
cực đến thời gian học tập của các em vì học sinh luôn giữ im 
lặng và ổn định khi bước vào lớp học. Điều này cũng làm giảm 
tiếng ồn vào giờ ngủ trưa của học sinh Mẫu giáo. 
Trong năm học này, học sinh và giáo viên rất vui về việc nhà 
trường lắp đặt hệ thống điều hòa tại căng tin trường, tạo sự thoải 
mái, mát mẻ cho các em trong giờ ăn và giờ chơi. Một số cha 
mẹ đã có thắc mắc về nhiệt độ trong lớp học và giáo viên đã 
được nhắc nhở để điều chỉnh điều hòa không khí trong lớp ở 
mức đề nghị phù hợp là 24 độ. 
 
Chương trình bơi lội trong học phần 1 đã rất thành công và qua 
đó các em đã học hỏi được nhiều kỹ năng sống trong môi trường 
nước. Tháng này, nhà trường hoan nghênh chào đón Mr. Hải, 
trợ giảng môn bơi lội. 
 
Trân trọng, 
Anne Matley (Ms) 
Hiệu tr逢ởng 
 
 

M影C L影C 
Thông điệp từ: 
Hiệu tr逢ởng 
Hiệu tr逢ởng ch逢ơng trình Việt Nam 
Hiệu phó 
Tr逢ởng b ộ phận học v映 
Tr逢ởng kh 嘘i mẫu giáo 
Những ngày c ần nh 噂: 
Ngày 13/10: K 院t thúc h ọc ph ần 1 
Ngày 04/10: L ễ hội trung thu 
Ngày 04/10: Chuy 院n thăm của tr逢運ng 
Cao Đ鰯ng Elmhurst  
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 Học sinh lớp 5B thích thú trong giờ Hơi 

Chấtàlượﾐgàﾐước trong hồ Hơiàđược kiểm tra 

hằﾐgàﾐg<y;àđồng thời hồ Hơiàv<àphﾘﾐgàthayàđồ  

Iũﾐgàđược dọn vệ sinh trong ngày. 
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Thông điệp từ Hiệu Phó  
 
Thật là khó để tin rằng chúng ta chỉ còn hai tuần nữa là hết 
học phần 1! 
 
Hoạt động ngo ại khóa sau gi ờ học 
Các câu lạc bộ hoạt động trong học phần này bao gồm Câu 
lạc bộ Khoa Học, Câu lạc bộ nhận thức về các loài động vật 
và Câu lạc bộ nghệ thuật xếp giấy. Thất tuyệt vời khi nhìn 
thấy rất nhiều học sinh thích thú tham gia vào các hoạt động 
ngoại khóa. Chúng tôi mong đợi học sinh sẽ cư xử đúng trong 
các câu lạc bộ này để các em có thể trải nghiệm hết các hoạt 
động. Một số câu lạc bộ đã đủ số lượng nhanh chóng nhưng  
câu lạc bộ Khoa Học và xếp giấy sẽ được tổ chức lại trong 
năm để các học sinh khác có cơ hội tham gia.Thông tin của 
các câu lạc bộ sau giờ học sẽ được thông báo trong thời gian 
sớm nhất. Các câu lạc bộ học phần 2 sẽ bắt đầu vào Thứ 2 
ngày 30/10, sẽ diễn ra trong 6 tuần và kết thúc vào Thứ 4 
ngày 6/12. 
Chương trình huấn luy ện ngoài tr ời Outward Bound 
Trong những ngày cuối tháng 8, học sinh từ lớp 6 trở lên ở 
SIS@Danang đã có cơ hội để trải nghiệm các hoạt động giới 
thiệu của Outward Bound. Chúng ta hân hoan chào đón Mr 
Gary và Ms Maria đến trường để tổ chức buổi sinh hoạt trong 
3 tiếng đồng hồ cho học sinh. Những hoạt động này liên quan 
đến làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề. Nó 
cũng là cơ hội tuyệt vời để học sinh làm quen thêm với nhau 
vào thời gian đầu năm học mới. Cuối buổi học, học sinh được 
hỏi dùng 1 từ để miêu tả về trải nghiệm của các em, trong đó 
có một số câu trả lời như “ hào hứng “, “ đầy thách thức”, “vui 
vẻ” , “đầy cảm hứng” và  tuyệt vời”. 
 
Chelsea Donaldson 
Hiệu Phó 
 
Thông điệp từ hiệu tr逢ởng ch逢ơng trình Việt Nam 
Xin chào các bậc cha mẹ học sinh, 
Nhà trường vui mừng thông báo với phụ huynh, qua 6 tuần 
học tập và rèn luyện, đến nay nề nếp học tập và sinh hoạt 
của các em đã đi vào ổn định tốt. Bước đầu một số học sinh 
đã bộc lộ năng khiếu và cá tính riêng của bản thân, được nhà 
trường rất quan tâm để tìm cách phát huy theo hướng tích 
cực nhất.  
Nhà trường cũng xin chân thành cảm ơn những ý kiến góp ý 
có trách nhiệm của quí vị phụ huynh đối với các hoạt động 
chung của nhà trường trong buổi họp phụ huynh đầu năm. 
Nhà trường xin ghi nhận và đang điều chỉnh một cách phù 
hợp trong phạm vi trách nhiệm của mình. (GVCN các lớp sẽ 
thông báo lại cho phụ huynh ý kiến phản hồi từ lãnh đạo nhà 
trường). 
 

TR姶云NG QU渦C T蔭 SINGAPORE 
T萎I ĐÀ N允NG    Tháng 9 năm 2017 

 

Học sinh lớp 3,4 Quốc tế học về thứIàăﾐàtốt cho sức 

khỏe trong buổi ngoại khóa tạiàtrường PIC 

Giờ học lặn của các em học sinh nữ lớp 5B  

Câu lạc bộ Khoa học: Tập làm trinh thám 
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Trong thời gian tới, học sinh sẽ được học bổ sung phần mềm 
về “Văn hóa giao thông” và “phòng tránh  b鵜 xâm h衣i”. Học 
sinh Tiểu học được làm bài khảo sát chất l逢嬰ng môn Toán 
(ngày 27/9)  và học sinh THCS sẽ có bài kiểm tra 1 tiết ở tất 
cả các bộ môn, nhà trường sẽ thông báo kết quả học tập của 
học sinh trong báo cáo hằng tháng và báo cáo giữa HKI. 
 
Trân trọng, 
 
VǛ TH卯 LAN  
 
 
Thông điệp từ tr逢ởng b ộ phận học v映 
 
Vào ngày 14 tháng 9, “Quy định về tính trung thực trong học 
tập” cho học sinh Trung học đã được thực hiện với các khối 
lớp 7,8,9. Các em đã hiểu rõ hơn về gian lận và ảnh hưởng 
của nó tới kết quả học tập. Đối với các em học sinh Trung học 
cơ sở nếu như có bất kì nghi ngờ về gian lận thì các em sẽ 
không bị mất điểm, đây được xem như là cơ hội học tập cho 
các em, nhưng các em có thể sẽ phải làm lại bài kiểm tra đó. 
Bản trình bày và chính sách đã được gửi đến phụ huynh khối 
THCS thông qua email và các em học sinh lưu giữ bản sao để 
ghi nhớ. 
 
Chúng tôi sẽ sớm tổ chức “ buổi tư vấn” cho học sinh và phụ 
huynh các lớp IGCSE. “Quy định về tính trung thực trong học 
tập” cũng sẽ là một phần nội dung của buổi họp.  
Trong chuyến viếng thăm gần đây của Hiệu trưởng và hiệu 
phó đến từ trường Đại học Edinburgh Napier,  các em học sinh 
của đã cư xử rất ngoan vậy nên tôi cũng muốn nhân cơ hội 
này gửi cảm ơn đến tất cả các em.  
 
Kelsey McDonald 
 
 
Thông điệp từ tr逢ởng kh 嘘i Mẫu Giáo 
 
Các em mẫu giáo đã được học về Các bộ phận trên cơ thể và 
năm giác quan, điều này giúp các em cảm nhận, biết đến thế 
giới xung quanh nhiều hơn qua: vị của thức ăn, âm thanh của 
tiếng nhạc, vẻ đẹp của ánh mặt trời, bộ lông mềm mại của 
những chú mèo và mùi hương của đóa hồng. Có thể các em 
đã nhận thức được tầm quan trọng của năm giác quan nhưng 
các em chưa thường xuyên tập trung vào một giác quan riêng 
rẽ. Các cô giáo đã sáng tạo và tổng hợp lại từ một số nguồn 
đa dạng để tạo nên một số hoạt động thú vị thông qua các giờ 
học mỹ thuật, khoa học xã hội & môi trường và khoa học nhằm 
nâng cao nhận thức của các em về năm giác quan.  
 

TR姶云NG QU渦C T蔭 SINGAPORE 
T萎I ĐÀ N允NG    Tháng 9 năm 2017 

 

L<ﾏàđồ IhơiàIhoàIhﾙàﾏèoàtại câu lạc bộ Bảo vệ 

động vật  

Giơàtay phát biểu nếu các em biết câu trả lời của 

I>uàđố 
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Ngửi và nếm thức ăn mà không dùng đến thị giác, vẽ tranh dựa 
trên ghi nhớ về những gì các em thấy, lắng nghe bằng cả mắt 
và tai là những trải nghiệm thú vị. 
 
Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của Cô Hằng lớp mẫu giáo, các em 
lớp K2 đã học cách đánh răng và rửa tay sạch sẽ khi học khám 
phá về cấu tạo tuyệt vời của cơ thể người với thật nhiều chức 
năng. 
 
Các em lớp K1 đã ổn định hơn trong 2 tháng đầu. Các em đã 
dành thời gian để xây dựng các mối quan hệ cũng như nền tảng 
cho việc học tập. Các cô tập trung vào việc làm mẫu, thực hành 
theo quy trình và đặt ra kì vọng, qua việc các em biết chia sẻ, 
xếp thứ tự và xếp hàng khi lên cầu thang. Thật tuyệt khi được 
chứng kiến các em thể hiện sự tự tin và hứng thú trong các hoạt 
động trong lớp và ngoài trời. 
 
Các em lớp Mẫu giáo đã rất thích thú với nước tại Ngày Chơi 
Với Nước trong tuần này. Các em đã phát triển sự tự tin với 
nước và có nhiều bài học thật vui. Các em bơm đầy nước vào 
các chai nhựa rồi đếm khi chúng được ném vào các vòng tròn. 
 
Các em học sinh lớp Prep yêu thích thí nghiệm vật lý “Self-
inflating Emotion Faces” khi các cô để các em vẽ các khuôn mặt 
khác nhau lên các quả bóng và đợi xem phép màu xảy ra khi 
nhỏ bột Banking Soda vào chai đựng đầy dầu dấm. Khi hai chất 
hóa học trộn lẫn với nhau, chúng tạo ra cacbon dioxit, chất này 
sẽ thổi căng quả bóng! Thật là một thí nghiệm khoa học hay cho 
tất cả mọi người! 
 
Võ Th 鵜 Thùy Ngân 

 
Sinh ho ạt hằng tuần kh ối mẫu giáo 

Tết trung thu sẽ được tổ chức từ 8h30 đến 9h45 buổi sáng thứ 
Tư, ngày 4/10/2017 tại hội trường trong buổi sinh hoạt hằng tuần 
đặc biệt này, 

Hoan nghênh chào đón sự tham gia đông đủ của quý phụ huynh. 

Nhà trường xin thông báo Ban Giám Đốc công ty KinderWorld 
đã quyết định sơn mới toàn bộ mặt ngoài trường SIS sau vài 
năm hoạt động. Công việc này sẽ không làm ảnh hưởng đến 
việc giảng dạy và học tập của các em học sinh trong lớp học. 
Công việc sơn mới sẽ được tiến hành vào hầu hết các cuối 
tuần và trong kỳ nghỉ giữa học phần cho đến cuối tháng 10/ 
2017. 

Anne Matley 
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Ng<yàChơiàVớiàNước của học sinh lớp Nursery 

ChơiàvớiàﾐướIàl<àphươﾐgàph=pàtuyệt vờiàđể các em 

khám phá và học hỏi 

Học sinh yêu thích giờ Tin Học 

Phươﾐgàph=pàhọIàđọc vui nhộn dành cho các 

em lớp Prep – Dự Bị Tiểu Học 
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