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Kính chào Quý phụ huynh,  

Đây là tháng bận rộn chuẩn bị cho các kì thi Tốt nghiệp trung 

học đại cương Quốc tế lớp IGCSE 2 của Cambridge và kì thi 

cuối học kỳ 2 của lớp 9 song ngữ - thi theo đề chung của Sở 

GD&ĐT. Các bài thi của kỳ thi IGCSE sẽ tiếp tục diễn ra trong 

tháng 5 và tiếp sau đó là đợt kiểm tra của các lớp chương trình 

Quốc tế. 

Tháng này, các em được dịp thỏa sức tham gia rất nhiều hoạt 

động bổ ích như cuộc thi bóng đá toàn trường (tổ chức bởi Mr. 

Mike); hoạt động tái chế kết hợp trang trí mỹ thuật (của Ms. 

Heather), nơi mà các em học sinh từ tiểu học đến cấp hai có 

thể sáng tạo ra những món đồ tự làm khác nhau bằng những 

nguyên liệu tái chế. Điểm nhấn của những hoạt động này là sử 

dụng những nguyên vật liệu đã qua sử dụng để tạo ra những 

sản phẩm thú vị và mới lạ. Qua đó, học sinh được thể hiện khả 

năng sáng tạo và những năng khiếu nghệ thuật của bản thân. 

 “Tháng đọc sách”- được tổ chức bởi Ms. Kathy một lần nữa 

mang lại thành công lớn. Tất các các lớp đều tham gia nhiệt 

tình trong thử thách lần này.Vào ngày 24/4/2016, các thí sinh 

lọt vào vòng chung kết của cuộc thi “Vô Địch Tin Học Văn 

Phòng Thế Giới 2015” – MOSWC sẽ tiếp tục thi đấu tại trường 

Đại học Đà Nẵng. Mr. Phúc và Ms. Alelia đang tích cực huấn 

luyện các em chuẩn bị thi đấu. Chúc tất cả các em tham dự 

cuộc thi đạt thành tích cao. 

Ngày Trái Đất  

Khái niệm về Ngày Trái Đất được đưa ra vào năm 1969 và sự 

kiện Ngày Trái Đất đầu tiên đã được tổ chức vào ngày 

22/4/1970. 46 năm sau, hơn 180 quốc gia (hơn 1 tỷ người) đã 

tham gia hưởng ứng Ngày Trái Đất. Năm nay, Hội Học Sinh đã 

tiên phong đứng ra tổ chức “Ngày nói không với điện và lãng 

phí” cho tất cả mọi người tại trường SIS Đà Nẵng. Mục tiêu của 

các em là truyền cảm hứng, đưa ra ý tưởng táo bạo, thỏa sức 

với niềm đam mê và động viên tất cả học sinh cũng như các 

thầy cô, nhân viên trong trường cùng hành động. 

Chương trình học bơi 

Học sinh từ lớp 5 trở lên đã quay trở lại lớp học bơi vào ngày 

11/4/2016.  

 

 

MỤC LỤC 

 Ngày Trái Đất 

 Chương trình học bơi 

 Tầm quan trọng của việc đọc 

sách. 

 Kì thi IGCSE 

 Khóa du học hè 

 Bản tin Mẫu giáo 

 Thông điệp từ cô hiệu trưởng 

chương trình Việt Nam 

 Những ngày cần nhớ 
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Thật tuyệt vời khi nhìn thấy sự tiến bộ trong bơi lội của các em 

kể từ ngày bắt đầu năm học. 

Lớp học bơi dành cho học sinh từ K2 đến lớp 4 sẽ bắt đầu 

vào ngày 9/5/2016. Học sinh lớp Nursery và K1 cũng sẽ học 

làm quen với nước vào thời gian này. 

Chúc tất cả mọi người một kỳ nghỉ cuối học phần ba nhiều 

niềm vui và thư giãn. 

Trân trọng, 

 

Lesley Walker 

Thông điệp từ thầy hiệu phó 

 

Đọc sách là một trong những cách tốt nhất để cải thiện khả 

năng ngôn ngữ. Tháng 3 vừa qua, học sinh trường SIS Đà 

Nẵng đã tham gia cuộc thi đọc sách mang tính chất cạnh 

tranh lành mạnh. Cô Kathy McKeon đã tổ chức và điều hành 

cuộc thi này những năm qua. Năm nay, kết quả của cuộc thi 

khá ấn tượng. Trung bình mỗi học sinh đã đọc được 2208 

phút trong tháng vừa qua.  

 

Đọc sách là chìa khóa giúp xây dựng vốn từ vựng. Các em sẽ 

học được nhiều từ mới một cách thực tế hơn thông qua nội 

dung bài đọc. Nói cách khác, việc học một từ mới sẽ dễ dàng 

hơn khi mà xung quanh từ đó là những từ mà bạn đã biết và 

cách nó kết hợp với những từ khác để tạo ra nghĩa. Từ vựng 

là nền tảng để xây dựng ngôn ngữ nhưng chúng ta phải biết 

cách sử dụng để đặt chúng vào vị trí thích hợp. 

 

Có một nghiên cứu cho rằng đọc sách là phương pháp học 

tập hiệu quả nhất cho học sinh, một phương pháp đầy thử 

thách nhưng không phải quá khó để áp đặt các em. Ý tưởng 

này liên quan đến một chương trình gọi là: Zone of Proximal. 

Học sinh có thể học tập tốt nhất khi các em học tập ở nơi mức 

độ khó chỉ cao hơn một chút so với trình độ hiện tại. Có rất 

nhiều loại bài kiểm tra giúp xác định khả năng đọc của trẻ. Tại 

SIS, chúng tôi thường xuyên mua chương trình online 

“Reading A to Z” nhằm biết được khả năng đọc và giúp các 

em chọn được tài liệu thích hợp. 

 

Những công cụ khác giúp biết được khả năng đọc sáchcủa 

học sinh bao gồm: tỉ lệ Lexile, STAR READING,  DRA và bài 

kiểm tra Wida. Ngoài ra cũng có nhiều tài liệu trực tuyến giúp 

giáo viên và phụ huynh kiểm tra khả năng đọc của học sinh. 

Những tài liệu trực tuyến này có thể giúp chúng ta tìm được 

những cuốn sách phù hợp với trình độ của từng em. Ngày nay 

với sự hỗ trợ của công nghệ, việc đọc sách của các em trở 

nên dễ dàng hơn nhiều.  

 Hãy nhắc nhở các em rằng đọc sách rất quan trọng, chọn 

sách phù hợp với trình độ của từng em cũng quan trọng 

không kém.  
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Có một nghiên cứu cho rằng đọc sách là phương pháp học 

tập hiệu quả nhất và mang lại nhiều lợi ích cho học sinh. 

Nếu bạn muốn con mình thành công, hãy giúp các em đọc 

sách. 

 

Mr. David Swanson 

Hiệu phó nhà trường 

 

Thông điệp từ Trưởng Bộ Phận Học Vụ 

 

Kỳ thi Tốt Nghiệp Trung Học Đại Cương Quốc Tế của 

Cambridge IGCSE đã chính thức bắt đầu hôm thứ hai, 

ngày 11/4/2016. Phụ huynh lớp IGCSE 2 xin lưu ý các em 

cần phải trở lại trường vào ngày 2 tháng 5 để tham gia bài 

thi môn tiếng Anh.  

Kỳ thi học kỳ 2 của học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 sẽ diễn ra 

vào tháng 6, vậy nên các em cần bắt đầu luyện tập và đọc 

nhiều hơn để chuẩn bị cho kỳ thi ngay từ bây giờ. Hiện tại 

trường cũng đang lên kế hoạch cho năm học đến, chúng tôi 

rất mong nhận được chia sẻ, đóng góp của phụ huynh về 

kế hoạch học tập năm đến của các em. 

Chúc phụ huynh và các em một kỳ nghỉ an toàn và bổ ích, 

 

Trân trọng kính chào, 

 

Kelsey McDonald 

Trưởng Bộ Phận Học Vụ 

 

Chương trình Du Học Hè 2016  

 

Trường Quốc Tế Singapore trân trọng thông báo sẽ tổ chức 

chương trình Du Học Hè dành cho học sinh lớp 4,5,6 tại 

Malaysia và Singapore từ ngày 3/7 đến ngày 9/7. 

Thông tin chi tiết về chương trình sẽ sớm được gửi đến phu 

huynh. Vui lòng liên hệ Ms Tuyền, nhân viên văn phòng để 

được tư vấn. 

 

Thông tin chương trình Mẫu giáo 

Một trong những chủ đề các em được học trong tháng này 

là “Tiền tệ” và ý nghĩa thực tế của nó. Các em học sinh từ 

lớp Nursery đến K2 đã đến siêu thị Lotte Mart tham quan và 

được tìm hiểu giá trị của những món đồ khác nhau. 

Bên cạnh đó, các em còn được học cách phân biệt “Vật thể 

có sự sống và không có sự sống” trong môn Khoa học tự 

nhiên.  

Học sinh lớp Prep đã có những tiến bộ rõ rệt trong khả 

năng đọc và chúng tôi rất vui khi thấy các em bắt đầu phát 

triển niềm yêu thích đọc sách. 

Tất cả các em nhỏ đều rất hứng thú với những bài học mới 

trong giờ Giáo Dục Thể Chất cùng cô Leila.  
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Thông điệp từ cô hiệu trưởng chương trình Việt Nam 

 
Kính chào các bậc phụ huynh, 
 
1/ Trong tháng 4 hệ song ngữ đã thực hiện được một số việc 
như sau: 
 
- Học sinh lớp 9 đã làm bài kiểm tra HK2 theo đề chung của 
Sở GD&ĐT được tổ chức từ ngày 12/4 đến ngày 16/4. 
- Ngày 4/4/2016 có 3 học sinh lớp 8 dự thi học sinh giỏi cấp 
Quận tại Trường THCS Lê Lợi (hiện nay chưa có kết quả) 
- Kết quả  thi giải Toán qua mạng cấp Quận đạt được 2 giải 
nhất ; 2 giải nhì và 5 giải khuyến khích, cụ thể: 
     * Em Đoàn Nguyễn Đoan Trang (Lớp 1):  giải nhất. 
     * Em Dương Gia Bảo (Lớp 1):  giải nhất. 
     * Em Ngô Tuấn Khôi (Lớp 1):  giải nhì 
     * Em Trần Gia Hân (Lớp 1): giải nhì. 
     * Em Lê Trọng Tuyển (Lớp 1): giải khuyến khích. 
     * Em Trần Hửu Tiến Quốc (Lớp 1): giải khuyến khích. 
     * Em Trương Công Nguyên Lý (Lớp 1): giải khuyến khích 
     * Em Ngô Công Bảo Khoa (L 
 
ớp 2): giải khuyến khích. 
     * Em Lê Minh Công (Lớp 3): giải khuyến khích. 
 
- Tổ chức dạy phụ đạo miễn phí cho 32 học sinh từ lớp 1 đến 
lớp 8 có nguyện vọng được ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn 
bị cho việc kiểm tra HK2 sau giờ học (từ 4:00 đến 5:00 chiều). 
- Tổ chức vòng sơ tuyển 2 môn Toán và Tiếng việt cho 20 học 
sinh lớp 5 để chọn học sinh tiêu biểu , tham dự NGÀY HỘI 
HỌC SINH TIỂU HỌC CẤP THÀNH PHỐ , do Sở GD&ĐT tổ 
chức vào ngày 24/4/2016 tại Trường THCS Nguyễn Khuyến 
(Quận Cẩm Lệ). 
- Ngày 28/4, nhà trường sẽ tổ chức khảo sát năng lực Toán, 
Tiếng việt cho học sinh năng khiếu lớp 4. 
 
2/ Công tác tháng 5: 
 

- Tổ chức kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh từ lớp 1 đến 
lớp 8 (từ ngày 9/5 đến 13/5). 

- Sau khi kiểm tra học kì, các lớp chuẩn bị tập văn nghệ 
phục vụ cho lễ bế giảng năm học và Lễ concert cuối 
năm. 

- Chuẩn bị số liệu đánh giá quá trình học tập và rèn 
luyện trong năm học cho tất cả học sinh và Xét hoàn 
thành bậc Tiểu học cho học sinh lớp 5. 

Xin lưu ý: Để học sinh làm bài HK2 đạt kết quả tốt nhất, rất 
mong các bậc cha mẹ học sinh sắp xếp thời gian hợp lí và 
nhắc nhở các em ôn tập trong thời gian nghỉ lễ và nghỉ kì 3. 

 Dự kiến họp PHHS cuối năm vào ngày 4/6/2016. 

 Dự kiến tổ chức lễ bế giảng năm học vào ngày 10/6/2016 
Trân trọng, 
 
 
Hiệu trưởng 
Vũ Thị Lan 

     
 

 

Những ngày cần nhớ 

24/ 4 – Cuộc thi MOSWC (học sinh IGCSE) 

24/ 4 – Ngày hội học sinh tiểu học cấp thành phố 

28/4 – Kiểm tra khảo sát năng lực (Lớp 4 SN) 

3/5 – Kì thi của Cambridge (IGCSE 2)  

4/5 – Học sinh đi học lại 

9/5 – Bắt đầu kì thi cuối học kì 2 của chương trình 

Việt Nam (Lớp 1 – lớp 8 Song Ngữ) 

9/5 – Chương trình học bơi từ lớp 4 trở xuống 

21/5 – Ngày hội gia đình tại trường SIS 

30/5 – Bắt đầu kì thi cuối học kì hai của chương trình 

Quốc tế 

10/6 – Lễ bế giảng năm học trường Quốc tế Việt 

Nam Singapore 

23/6 – Biểu diễn cuối năm 

3/7 – Chương trình du học hè 2016 

11/7- Kỳ thi iPSLE dành cho học sinh lớp 6 

 

 


