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Kính chào Quý phụ huynh, 

 

Chào mừng Quý phụ huynh và các em học sinh quay trở lại 

trường. Hy vọng mọi người đều trải qua những ngày Tết vui vẻ 

và tuyệt vời bên gia đình. 

 

Nhà trường rất hân hạnh được đón chào thầy David Kimball, 

giáo viên phụ trách lớp 2 kể từ ngày 20/2/2017. Và cũng xin gửi 

lời chúc tốt đẹp nhất đến cô Sue và gia đình đã quay về Mỹ. 

 

Thật buồn khi nghe tin cô Zherin ngừng công việc giảng dạy tại 

trường chúng ta. Cô bị bệnh nặng từ trước Tết và phải quay về 

điều trị tại bệnh viện Philipines. Với sự hỗ trợ của gia đình, hiện 

giờ sức khỏe cô đang dần hồi phục nhưng cô đã quyết định 

không quay trở lại Việt Nam. Thầy Guy Jenkins, chuyên ngành 

đào tạo về Nghệ Thuật Sáng Tạo, sẽ đảm nhiệm vị trí giáo viên 

âm nhạc và phụ trách buổi biểu diễn tổng kết cuối năm của 

trường.  

 

Chúc mừng em Huỳnh Khuất Thụy Giao và đội thi lớp 6 

“Kangaroos” đã thắng giải nhì trong cuộc thi hùng biện Ngày hội 

Giao Lưu Ngôn Ngữ được Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng tổ chức 

trước thềm Hội Nghị APEC. Quý vị có thể theo dõi thêm thông 

tin về bài thi thuyết trình trong bản tin sau của thư. 

 

Hội Học Sinh đang tổ chức ngày hội “Lock-in” dành riêng cho học 

sinh trung học (Lớp 6 trở lên), nơi các em có thể tham gia hàng 

loạt những hoạt động bổ ích như trò chơi, xem phim, tiệc thức 

trắng tại trường.  

Ngày Hội Thể Thao sẽ diễn ra vào sáng thứ Sáu, ngày 

17/3/2017. Hy vọng sự góp mặt đông đủ của quý phụ huynh 

trong ngày vui này.  

 

Anne Matley (Ms) 

Hiệu  trưởng 

 

 

 

 

MỤC LỤC 

Thông điệp từ: 

Hiệu trưởng 

Hiệu trưởng chương trình Việt Nam 

Hiệu phó 

Trưởng Bộ Phận Học Vụ 

Trưởng Khối Mẫu Giáo 

 

Ngày Hội Lock-in (học sinh trung học) - 

Thứ sáu, ngày 10/3/2017 

Ngày Hội Thể Thao - Thứ sáu, ngày 

17/3/2017 
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Giấy khen “Học Sinh Của Tuần” được trao tặng cho 

các em vào giờ sinh hoạt thứ Sáu hằng tuần dựa 

trên Mục Tiêu Học Tập Toàn Trường 
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Thông điệp từ cô Hiệu phó 
Trải nghiệm bóng đá 

Vào thứ Hai, ngày 20/2 vừa rồi, gần 30 học sinh từ lớp 4 đến lớp 
GAC đã tham gia vào lớp học bóng đá do cầu thủ người Đức 
Danny van Bakel - đang chơi cho câu lạc bộ FLC Thanh Hóa tại 
V League huấn luyện. Học sinh đã hăng say học tập những kỹ 
năng chơi bóng và có những trải nghiệm tuyệt vời trong suốt giờ 
học. 

Thay đổi thời khóa biểu 

Thời khóa biểu một số lớp sẽ có thay đổi vào đầu học kỳ II. Tất 
cả học sinh trung học sẽ học EPP/EFL từ 3h15 đến 4h00 chiều 
mỗi ngày. Với một số bài học, học sinh sẽ được chia nhóm theo 
khả năng tiếng Anh và học theo nhóm nhỏ để phát triển bốn kỹ 
năng nghe, nói, đọc, viết. Việc này giúp học sinh có cơ hội kết 
bạn và làm quen nhiều bạn mới từ những lớp khác. 

Thông tin chi tiết về lịch thi 

Giáo viên chủ nhiệm đã gửi thông tin chi tiết nhằm cung cấp 
thông tin về ngày, giờ và nội dung bài kiểm tra đối với từng môn 
học của học kỳ II. Nếu phụ huynh nào chưa nhận được những 
thông tin này, vui lòng liên hệ giáo viên chủ nhiệm. Ngày thi học 
kỳ II như bên dưới: 

Bài thi tiếng Anh 1 Ngày 22 – 24 tháng 5 

Bài thi tiếng Anh 2 Thứ 5 ngày 25 tháng 5 

Bài thi tiếng Anh 3 Thứ 6 ngày 26 tháng 5 

Toán* ** Thứ 2 ngày 29 tháng 5 

Bài thi tiếng Anh 4 Thứ 3 ngày 30 tháng 5 

Khoa học** Thứ 4 ngày 31 tháng 5  

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

** Chỉ dành cho học sinh các lớp Quốc tế 

Họp phụ huynh 

Cám ơn Quý phụ huynh đã đến tham gia vào buổi họp phụ huynh 
vào thứ Bảy, ngày 11/2/2017 vừa qua. Đây là cơ hội để phụ 
huynh gặp gỡ và thảo luận với giáo viên về tình hình học tập của 
con em mình. Chúng tôi sẽ có những thay đổi để giúp buổi họp 
trở nên thuận tiện hơn cho phụ huynh vào học kỳ II. Nếu phụ 
huynh có bất kỳ góp ý nào về buổi họp, xin vui lòng liên hệ với tôi 
qua địa chỉ email: chelsea.donaldson@danang.sis.edu.vn. 

Quy định sử dụng cơ sở vật chất của trường sau giờ học 

Xin lưu ý: Học sinh không được phép sử dụng cơ sở vật chất, 
trang thiết bị tại sân chơi, sân bóng đá, sân bóng rổ sau giờ học. 
Những em được bố mẹ đưa đón bằng phương tiện cá nhân phải 
ngồi nguyên vị trí tại sảnh trước của trường dưới sự theo dõi và 

quan sát của giáo viên, nhân viên trường.  

Chelsea Donaldson (Ms)  
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Học sinh thích thú được rèn luyện kỹ năng đá bóng 

chuyên nghiệp 

Nghệ Thuật vẽ tranh bằng ngón tay đem lại cho 

các em nhiều niềm vui 

Học cách làm Bánh Chưng Tết Truyền Thống tại 

trường Cao Đẳng Quốc Tế Pegasus 

mailto:chelsea.donaldson@danang.sis.edu.vn
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Thông điệp từ hiệu trưởng chương trình Việt Nam 
Kính chào các bậc phụ huynh, 
Tháng hai vừa qua, học sinh được nghỉ Tết truyền thống của dân 
tộc và được đi du xuân cùng gia đình thật thoải mái. Vì vậy khi 
trở lại lớp học các em rất vui vẻ, bắt tay ngay vào việc học tập 
chương trình HK2 đầy đủ và có chất lượng tốt.  
Một số thành tích mà các em đã đạt được: 
- Có 13 học sinh lớp 5 vượt qua vòng thi Tiếng Anh cấp Quận 
chuẩn bị tiếp tục thi cấp Thành phố. 
- Tham gia viết thư Quốc tế UPU lần thứ 44 có 4 học sinh được 
chấm chọn cấp Quận và tiếp tục gửi bài dự thi Quốc Gia. 
-Tham gia thi thuyết trình về các nền kinh tế APEC trong Ngày 
Hội giao lưu ngôn ngữ lần thứ nhất – 2017, đội học sinh lớp 6 
của trường đạt giải nhì. Đáng tuyên dương các em Huỳnh Khuất 
Thụy Giao, Nguyễn Gia Hưng, Trần Tiến Đạt, Võ Hoàng Long, 
Đào Tấn Phúc, Nguyễn Vũ Bảo Vy, Nguyễn Hữu Thiện Toàn, 
Nguyễn Thị Việt Hà, Trương Thị Như Thảo,Võ Mai Thy. Nhà 
trường đặc biệt cảm ơn các vị phụ huynh đã dành thời gian rất 
quí báu của mình đồng hành cùng các em, động viên các em 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.   
Tiếp theo, một số học sinh lại được tham gia tranh tài với 
các bạn ở cấp Quận và Thành phố như sau: 

- Đội học sinh dự thi bơi đang tiếp tục rèn luyện để dự thi cấp 
Quận vào ngày 2/3/2017 tại Bể bơi Thành tích cao của Thành 
phố. 

- Ngày 17/2: có 33 học sinh (Lớp 1 – 6) thi giải Toán trên  
- máy tính qua mạng cấp quận. 

Ngoài ra, ngày 18/2 nhà trường đã tổ chức học tập ngoại khóa 
về chủ đề “Bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước” tại công 
viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài cho khoảng 91 học sinh (lớp 
4 – lớp 9) và 20 giáo viên. Sau khi tham gia học tập, giáo viên 
sẽ hướng dẫn học sinh viết bài và vẽ tranh dự thi cấp thành phố 
về chủ đề vừa học. 
Chúc các em tự tin và giành thắng lợi! 
 
Chúc các bậc phụ huynh học sinh đầu xuân mới 2017 tràn đầy 
niềm vui và vạn sự như ý! 
 
Trân trọng, 
 
Vũ Thị Lan 
 
Thông điệp từ trưởng bộ phận học vụ 
 
Sau hàng loạt những bài kiểm tra thử thành công, việc chuẩn bị 
cho kỳ thi IGCSE chính thức đang được tiếp tục tiến hành. Học 
sinh được khuyến khích tham gia vào chương trình hoạt động 
ngoại khóa sau giờ học với các giáo viên bộ môn. Các em cũng 
có thể tham gia khóa học kỹ năng nghiên cứu do tôi phụ trách từ 
16h00 đến 16h45 vào thứ Ba hằng tuần. Đây là khoảng thời gian 
đầy thử thách cho tất cả các em nhưng những kết quả xuất sắc 
các em nhận được vào tháng tám sẽ được đền đáp xứng đáng. 
 
Phụ huynh lưu ý: Kỳ thi thực hành Tin Học (ICT) sẽ rơi vào 
ngày 6/4/2017, ngày Quốc lễ. 
Học sinh đặc biệt ghi nhớ ngày này để tránh bỏ lỡ kỳ thi 
quan trọng nói trên. 
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Đứng vị trí thứ 2! Xin chúc mừng em Giao cùng đội  

học sinh lớp 6 và các thầy cô giáo của các em.  

 

Học sinh và giáo viên trong chuyến dã ngoại đến 

Suối Khoáng Nóng Thần Tài 

 

Những em học sinh nhỏ mẫu giáo tiếp cận công 

nghệ để ứng dụng học tập 



  

 
Page 4 of 5 

                                                                                                                                       www.danang.sis.edu.vn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Address: Singapore International School @ Danang 
SIS Building, Vung Trung 3, Phu My An New Urban Area. 
Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District. Da Nang City 

Message from the Head of Kindergarten 
 
The Kindergarten children started Term 3 “Environment 
Studies” with ‘Animals’. They explored the animal world 
through interesting books, songs, video clips and language 
arts lessons. They were able to identify and name many of the 
animals and their habitats. Animals living in the water or on 
land, sea creatures or wild animals, zoo animals or farm 
animals and pets were discussed in classes. The children 
learned how to treat animals and take care of a pet. 

We have been trying some new textures and skills at Art 
lessons so that the children can have fun learning using new 
materials. They were introduced to some creative skills such 
as seed mosaic, cereal collage and hand printing.   

The children enjoyed all the games on the Sports Day greatly. 
Fair play, healthy lifestyle, cooperation, team work, 
perseverance and care are the virtues that they learn through 
play.  

 
Vo Thi Thuy Ngan 

 

 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 

@ DANANG                                 February, 2017 
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Lịch thi IGCSE: 

 

Ngày Giờ Bài thi Thời gian 

Thứ Ba, 4/4  9:30 -
12:00 

ICT 0417/21 2.5 tiếng 

Thứ Năm, 6/4 9:30 – 
12:00 

ICT 0417/31 2.5 tiếng 

Thứ Tư, 3/5 14:30 – 
15:30 

Maths core 0580/12 1 tiếng 

Thứ Tư, 3/5 14:30 – 
16:00 

Maths extended 0580/22 1 tiếng 30 
phút 

Thứ Sáu, 5/5 11:20 – 
12:00 

English as a second 
language listening core 
0510/32 

40 phút 

Thứ Sáu, 5/5 11:10-
12:00 

English as a second 
language Listening 
extended 0510/42 

50 phút 

Thứ Sáu, 5/5 10:00 – 
11:45 

First Language English 
Reading Core 0500/12 

1 tiếng 45 
phút 

Thứ Sáu, 5/5 10:00 – 
12:00 

First Language English 
Reading Extended 
0500/22  

2 tiếng 

Thứ Hai, 8/5 13:30 – 
15:30 

Maths w/o coursework core 
0580/32 

2 tiếng 

Thứ Hai, 8/5 13:30 – 
15:50 

Maths w/o coursework 
extended 0580/42 

2 tiếng 20 
phút 

Thứ Tư, 10/5 10:00 – 
11:30 

English as a second 
language reading and 
writing core 
0510/12 

1 tiếng 30 
phút 

Thứ Tư, 10/5 10:00 – 
12:00  

English as a second 
language reading and 
writing extended 0510/22 

2 tiếng 

Thứ Tư, 10/5 10:00 – 
12:00 

First language English 
writing 0500/32 

2 tiếng 

Thứ Năm, 11/5 10:00 – 
10:45 

Science Multiple choice 
Core 0654/12 

45 phút 

Thứ Năm, 11/5 10:00 – 
11:00 

Science Multiple Choice 
Extended 0654/22 

1 tiếng 

Thứ Năm, 11/5 11:00-
12:00 

Science Alternative to 
Practical 0654/62 

1 tiếng 

Thứ Hai, 15/5 14:45 – 
16:00 

Global Perspectives 
0457/32 

1 tiếng 15 
phút 

Thứ Ba, 16/5 14:00 – 
16:00 

First language German 
Reading 0505/01 

2 tiếng 

Thứ Tư, 17/5 14:00 – 
16:00 

ICT 0417/12 2 tiếng 

Thứ Năm, 18/5 14:00 – 
16:00 

First language German 
writing 0505/02 

2 tiếng 

Thứ Hai, 22/5 10:30 – 
12:00 

Business Studies 0450/12 1 tiếng 30 
phút 

Thứ Tư, 24/5 10:00 – 
12:00 

Science extended and core 
and multiple choice 0654/32 
0654/42 

2 tiếng 

Thứ Sáu, 26/5 10:30 – 
12:00 

Business Studies 0450/22 1 tiếng 30 
phút 

Kỳ thi nói sẽ diễn ra từ ngày 15/3/2017 – 30/4/2017. 

 

Bernadette Mc Currie (Ms) 

Các em học sinh trung học đã đến thăm, ủng hộ thực 

phẩm, sách và tham gia trò chơi với các em nhỏ tại trại 

trẻ mồ côi Hoa Mai. 

Nhà trường luôn đề cao ý thức Về Sự An Toàn Của Học 

Sinh với phương châm – Không mũ, không ra chơi. 

 

   

 

 

 

Chơi bóng bằng tay luôn là môn thể thao yêu thích 

của các em trong giờ giải lao 
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Thông điệp từ trưởng bộ phận mẫu giáo 
 
Học sinh mẫu giáo bắt đầu học phần ba chủ đề “Nghiên cứu 
Môi trường” với bài học “Động vật”. Học sinh khám phá thế giới 
động vật thông qua cuốn sách thú vị, các bài hát, video clip và 
bài học ngôn ngữ nghệ thuật. Học sinh có thể xác định và đặt 
tên cho rất nhiều các loài động vật cũng như môi trường sống 
của chúng. Động vật sống trong nước hoặc trên cạn, sinh vật 
biển và động vật hoang dã, động vật trong sở thú, động vật 
nuôi ở nông trai và vật cưng ở nhà cũng đã được thảo luận 
trong lớp học. Các em học được cách đối xử với động vật và 
cách chăm sóc thú cưng. 

Chúng tôi đã cố gắng để đưa những phương pháp và kỹ năng 
mới vào bài học nghệ thuật để các em có thể thích thú học tập 
và sử dụng vật liệu mới. Học sinh cũng được giới thiệu một số 
kỹ năng sáng tạo như khảm hạt, cắt dán cốc và in ấn tay. 

Học sinh rất hào hứng với các hoạt động trong ngày thể thao 
vừa rồi. Công bằng, cách sống lành mạnh, hợp tác, làm việc 
nhóm, tính kiên trì và biết chăm sóc là những đức tính mà các 
em đã học được qua các trò chơi. 

 

Võ Thị Thùy Ngân 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

TẠI ĐÀ NẴNG    Tháng 2 năm 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh lớp mẫu giáo hào hứng trong giờ học về 

Nghề Nghiệp 

 “Chúc Mừng Năm Đinh Dậu” 


