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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE  

TẠI ĐÀ NẴNG     
Tháng 12 năm 2016 

 

 

Thông điệp từ cô hiệu trưởng 

Kính chào Quý phụ huynh, 

Thật tiếc khi phải nói lời chia tay với Ms. Andrea sớm hơn dự định 

trong tháng 12 này. Cô phải ngừng giảng dạy tại trường chúng ta 

để di chuyển cùng chồng đang làm việc ở nước ngoài. Xin chúc 

những điều tốt đẹp nhất trong tương lai sẽ đến với cô. Vào thứ 

tư, ngày 4/1/2017, nhà trường sẽ chào đón Ms. Harriet Casswell 

– giáo viên mới giảng dạy lớp 1 chương trình song ngữ và hỗ trợ 

tiếng Anh tăng cường cho học sinh.  

Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của Quý 

phụ huynh trong Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện vừa rồi. Các em 

học sinh và phụ huynh đã đến tham gia đông đủ và có khoảng 

thời gian vui vẻ khi hòa cùng không khí Giáng Sinh với những 

hoạt động vui chơi giải trí đa dạng của hội chợ. Toàn bộ số tiền 

gây quỹ sẽ được ủng hộ cho tổ chức Operation Smile - Phẫu 

Thuật Vì Nụ Cười.  

Học sinh lưu ý: Ngày 3/1/2017 học sinh bắt đầu đi học lại. 

Giáng Sinh Vui Vẻ và Chúc Mừng Năm Mới! 

Anne Matley (Ms) 

 

Thông điệp từ cô hiệu phó 

Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện 

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả gia đình đã ủng 

hộ cho Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện thường niên của nhà 

trường. Hội chợ đã thu hút đông đảo phụ huynh và các em học 

sinh tham gia với số lượng tham dự lên đến 400 người. Chúng 

tôi rất cảm kích những nhà hảo tâm đã ủng hộ những chương 

trình trao giải, thức ăn và thời gian quý báu của mình tại những 

gian hàng hội chợ. Năm nay, chúng ta đã gây quỹ thành công với 

số tiền là 35,610,000 VNĐ. Toàn bộ số tiền sẽ ủng hộ cho tổ chức 

Phẫu Thuật Vì Nụ Cười. Đây là quỹ từ thiện phẫu thuật cho trẻ 

em sinh ra bị hở hàm ếch (bẩm sinh đã ko có vòm miệng) và 

không thể nói đúng cách, ăn uống bình thường hay thậm chí là 

nở nụ cười. Cảm ơn những hành động đẹp của tất cả quý vị đã 

đem lại nụ cười trên khuôn mặt các em trong dịp Giáng Sinh này. 

 

 

 

MỤC LỤC - Thông Điệp Từ: 

Hiệu trưởng SIS 

Hiệu trưởng SVIS 

Hiệu phó 

Trưởng khối mẫu giáo 

Hình ảnh Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện 

Thứ Ba, 3/1/2017 học sinh đi học 

lại. 
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 Các em rất yêu thích Ông Già Noel trong 

chương trình chụp hình với Santa 
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Kỳ thi 

Lưu ý: Vì ngày lễ Tết và Giáng Sinh cách nhau không xa nên các 

kỳ thi sẽ bắt đầu ngay sau khi học sinh quay trở lại trường sau kỳ 

nghỉ lễ Giáng Sinh. Bài thi đầu tiên sẽ bắt đầu với phần thi nói 

Tiếng Anh và bài thi Đọc - Nói sẽ được kiểm tra riêng với từng em 

một. Dưới đây là thời gian thi cụ thể cần nhớ: 

Bài thi tiếng Anh 1 Thứ 3, ngày 03-04/01  

Bài thi tiếng Anh 2 Thứ 5, ngày 05/01  

Bài thi tiếng Anh 3 Thứ 6, ngày 06/01 

Bài thi môn Toán * Thứ 2, ngày 09/01 

Bài thi tiếng Anh 4 Thứ 3, ngày 10/01  

Bài thi môn Khoa học ** Thứ 4, ngày 11/01  

 * Học sinh lớp 6 trở lên phải hoàn thành 2 bài kiểm tra Toán. 

**Toán và Khoa học chỉ giành cho học sinh các lớp quốc tế. 

Chương trình ngoại khóa 

Thông tin về chương trình ngoại khóa sẽ được gửi về trong tuần 

này. Các câu lạc bộ sẽ bắt đầu vào thứ hai, ngày 20/2/2017 và kết 

thúc vào thứ sáu, 31/3/2107 (6 tuần) 

Thông điệp từ cô 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 27- 

30/12/2016. 

Trong tháng 12, đội bóng đá (học sinh nam tiểu học) đã được trải 

nghiệm thú vị với 3 trận đấu thật dũng cảm với các trường bạn tại 

sân vận động quận Ngũ Hành Sơn. Các em đã giành chiến thắng 

được 1 trận và để lại trong lòng các thầy cô giáo và tất cả khán 

giả có mặt trên sân những ấn tượng tốt đẹp! Rất cảm ơn Mr.Phúc 

(ICT) đã huấn luyện và trợ giúp cho các đội bóng. Vào ngày 15/12, 

trường có 5 học sinh tham gia tranh tài môn bóng bàn. 

Thứ 2, ngày 19 /12 /2016 một số học sinh sẽ tham gia cuộc thi giải 

toán qua mạng cấp trường (vòng 10, 11, 12). Chúc các em thành 

công. 

Trong thời gian học sinh nghỉ Giáng sinh và năm mới (từ 19/12 

đến 31/12) 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 21/01/2017). 

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

sinh và năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc! 

Trân trọng,  

 Vũ Thị Lan 
 

 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 

@ DANANG     December, 2016 
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Học sinh thích thú trong Hội Chợ Giáng Sinh 

Từ Thiện 

Các em hòa mình cùng vô số nhạc cụ âm nhạc và 

những tiết mục văn nghệ tại sân khấu ngoài trời 

Học sinh mua vé để tham gia hội chợ 
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Thông điệp từ trưởng bộ phận Mẫu Giáo 
 
Học sinh mẫu giáo đã làm việc rất tích cực để trang trí lớp học của 

mình cho dịp Giáng sinh. Các em rất hào hứng vì kì nghỉ sắp đến 

gần và vì những món quà mà các em sẽ được nhận từ ông già 

Noel trong đêm Giáng sinh. 

Chúng tôi đã rất thích thú với buổi sinh hoạt Giáng Sinh do cô 

Zherine – giáo viên âm nhạc tổ chức vào sáng thứ 6 vừa rồi. Tất 

cả học sinh đã có những tiết mục biểu diễn đặc sắc trên sân khấu. 

Xin gửi lời cám ơn chân thành đến cô Zherine vì những nỗ lực 

của cô để đem đến cho học sinh mẫu giáo nhiều niềm vui. 

Buổi họp phụ huynh sẽ diễn ra vào hai tuần cuối của học kì. Chúng 

tôi sẽ thông báo đến phụ huynh thời gian cụ thể sau. 

Kính chúc Quý vị một mùa Giáng Sinh an lành và Chúc Mừng 

Năm Mới! 

Võ Thị Thùy Ngân 

 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 

@ DANANG                                                            December 2016 

 

                                                                    www.danang.sis.edu.vn 

 

Địa chỉ: Trường Quốc Tế Singapore tại Đà Nẵng 
     Tòa nhà SIS, Vùng Trung 3, Khu đô thị mới Phú Mỹ An. 
     Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn. TP. Đà Nẵng 
     SĐT: +84 511 384 0495 – Fax: +84511 3981 044 
     Email: enquiry@danang.sis.edu.vn 

  
  
  
 



  

Page 4 of 4 

 

 

 

 

 


