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Kính chào Quý phụ huynh, 
 
Toàn trường đã có cơ hội được lắng nghe buổi thuyết trình của 
tổ chức Green Monday Việt Nam về chế độ ăn uống tốt cho sức 
khỏe, bảo vệ động vật, sự sống bền vững và tác động tích cực 
của những điều này đối với môi trường cũng như việc lựa chọn 
những thực phẩm từ rau củ quả để ăn nhẹ đều đã được sự ủng 
hộ của tất cả học sinh và quý phụ huynh. Ms. Trang, đến từ thành 
phố Hồ Chí Minh đã rất ấn tượng khi được giới thiệu về vườn 
rau, nơi cung cấp hầu như các thành phần rau quả cho bếp nấu 
tại PIC. Để biết thêm thông tin, phụ huynh có thể truy cập tại 
trang web greenmonday.vn hoặc trang điện tử facebook. Nếu 
thực hiện kế hoạch “Green Monday”, chúng ta cũng sẽ là trường 
đầu tiên ở Việt Nam thực hiện điều này. 
  
Cô Kathy đã tổ chức chương trình Tháng Đọc Sách cho các em 
học sinh. Các em sẽ ghi lại số phút đọc được và cộng vào tổng 
số thời gian đọc của toàn trường. Mục tiêu đặt ra trước khi kết 
thúc tháng ba là 250,000 phút và chúng ta đang ghi được 
206,000 phút tại thời điểm viết bản tin. Vào cuối học phần, tất cả 
các lớp cũng sẽ có cuộc thi Trang Trí Cửa Lớp để quảng bá 
những cuốn sách mà các em đang đọc. Học sinh có thể mang 
theo trang phục tùy chọn để thay vào thứ Sáu, ngày 21/4 để chúc 
mừng thành công của chương trình Đọc Sách. 
 
Cảm ơn Mr. Daan đã tổ chức thành công cuộc thi bóng đá diễn 
ra vào giờ ra chơi trong những tuần vừa qua. Tôi muốn gửi lời 
khen ngợi đến tất cả học sinh đã tham gia thi đấu hết mình trên 
tinh thần thể thao và chúc mừng những đội sau đã dành chiến 
thắng: 

Vòng 1: (Lớp 1 - 4) – Đội Tiger; Vòng 2: (Nam lớp 5/6) – Đội Y 
Vòng 3: (Nam lớp 7/8/9) – Đội Zeus; Vòng 4: Nữ trung học – Đội 
Ice 
Vòng 5: (Nam trung học) – Đội Barcelona 
Chân thành cảm ơn Ms. Leila và Mr. Damian đã tổ chức thành 
công Ngày Hội Thể Thao. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy những 
cuộc tranh tài diễn ra thân thiện cùng với sự ủng hộ nhiệt tình từ 
phía phụ huynh. Xin chúc mừng đội dành chiến thắng của năm 
nay – Đội Vàng! 

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 

 

Tháng Ba – Tháng Đọc Sách 

Ngày Hội Gia Đình - Thứ Bảy, ngày 

15/4/2017 (9h00 – 11h00 buổi sáng) 
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Ăn nhẹ bao gồm thực phẩm từ rau củ quả 

sau buổi thuyết trình “Green Moday” 
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Thông điệp từ Hiệu Phó 

Việc đón học sinh lúc tan trường 

Tôi muốn cảm ơn những bậc cha mẹ và các bác tài xế đã và  

đang tiếp tục tuân thủ các quy tắc đón học sinh của chúng tôi và 

hiển thị tên của học sinh ở mặt kính ô tô. Ô tô cần phải di chuyển 

đến rìa khu vực đưa đón. Đây không phải là một khu vực để  

dừng lại hay đậu xe. Điều này giúp cho giáo viên phụ trách có 

thể đọc tên học sinh dễ dàng hơn. Tôi cũng xin nhắc lại là thời 

gian từ 3h30 đến 4h30 chiều thì xe chỉ được đi một chiều và chỉ 

được phép rẽ phải để ra cổng. Sự cộng tác của các bậc phụ 

huynh trong việc làm theo quy định này được đánh giá cao và 

đảm bảo rằng mọi người đều an toàn trong thời gian rất bận rộn 

trong ngày. 

Sử dụng cơ sở vật chất của trường sau giờ học 

Một lời nhắc nhở đối với học sinh là học sinh không được phép 

sử dụng thiết bị, dụng cụ sân chơi, sân bóng đá hoặc sân bóng 

rổ sau giờ học. Những học sinh được đưa đón bằng các dịch vụ 

tư nhân cần phải ngồi tại khu vực tập trung như các học sinh 

khác. 

Ngày hội thể thao 

Vào Thứ Sáu, ngày 17 tháng 3, trường chúng ta đã tổ chức Ngày 

hội Thể thao hàng năm cho học sinh từ lớp 1 đến lớp GAC. Xin 

chúc mừng tất cả học sinh đã tham gia và cố gắng hết sức trong 

các hoạt động  lần này. Thật tuyệt vời khi thấy nhiều học sinh  và 

giáo viên đã tham gia nhiệt tình vào tinh thần trường học qua việc 

mặc quần áo theo màu sắc của nhóm. Điểm số đã rất gần nhau 

vào phút cuối của cuộc thi đấu đầy khó khăn, chỉ có sự chênh 

lệch 40 điểm giữa các đội Đỏ và Vàng. Cuối cùng, đội Vàng đã 

giành chiến thắng với 1330 điểm. Xin chúc mừng! 

Chelsea Donaldson 

Thông điệp từ Hiệu Trưởng chương trình Việt Nam 

Kính chào các bậc phụ huynh, 

Chương trình song ngữ trong tháng 3 có nhiều hoạt động chuyên 

môn để nâng cao chất lượng dạy và học, cụ thể: 

-Tất cả giáo viên được tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn và thực hành giảng dạy theo hướng phát huy tối đa tính tích 

cực, sáng tạo của học sinh qua các chuyên đề do PGD tổ chức 

ở các bộ môn: Ngữ Văn, Toán, Sử, GDCD, Mĩ thuật.  

 

-Tổ chức Khảo sát chất lượng môn Toán, Tiếng Việt của học sinh 

Tiểu học và tiến hành kiểm tra 1 tiết tất cả các bộ môn THCS để 

đánh giá chất lượng học tập của học sinh giữa HK2, gửi sổ liên 

lạc về cho PHHS vào cuối tháng 3. 
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Những người học tự tin trong giao tiếp 

Tinh thần đồng đội tuyệt vời trong 

Ngày Hội Thể Thao 

Các em thích thú chuẩn bị cho buổi sinh hoạt hằng 

tuần 
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-Tham gia các kì thi học sinh giỏi các cấp: 

      *13 học sinh lớp 5 dự thi học sinh giỏi Tiếng Anh qua mạng 

cấp Thành phố ngày 4/3/2017. 

      *02 học sinh lớp 5 vượt qua vòng 15 cuộc thi Toán qua 

mạng, tiếp tục dự thi cấp Thành phố ngày 15/3/2017. 

     

  *09 học sinh TH&THCS dự thi bơi cấp Quận ngày 8/3/2017 đạt 

được nhiều giải cao. 

 

Kế hoạch tháng 4.2017: 

 

-Học sinh đạt giải cấp Quận, cấp Thành phố tiếp tục dự thi học 

sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp Thành phố, cấp Quốc gia. 

- Tham gia ngày hội Học sinh TH cấp Thành phố (1 số Học sinh 

lớp 5 sẽ dự thi Olympic Toán, Tiếng Việt). 

- Học sinh lớp 4 sẽ tham gia cuộc thi “Khảo sát chất lượng” học 

sinh giỏi Toán, Tiếng Việt do PGD tổ chức. 

- Lớp 8 sẽ thi học sinh giỏi Tiếng Anh cấp Quận vào ngày 

8/4/2017 tại Trường TH Nguyễn Duy Trinh. 

-Chuẩn bị kế hoạch ôn tập, kiểm tra HK2. Thời gian Kiểm tra 

cụ thể: 

 

    *Lớp 9              : Từ 18/4 – 21/4 

    *Lớp 6, 7, 8       : Từ 8/5 đến 12/5 

    *Lớp 1, 2, 3, 4, 5: Từ 15/5 đến 19/5 

 

Chúc các em tự tin và giành thắng lợi! 

 

Rất mong các bậc PHHS tiếp tục quan tâm, kịp thời trao đổi với 

nhà trường những hạn chế, thiếu sót của học sinh để cùng giúp 

các em  học tập  ngày một tiến bộ hơn. 

 

Thông điệp từ trưởng bộ phận học vụ 

Chúng ta còn một vài tuần cuối trước khi chương trình IGCSEs 

bắt đầu. Sẽ có hai kỳ thi sớm đó là Tin Thực Hành vào ngày 4/4 

và 6/4/ 2017. Phụ huynh lớp IGCSE 2 vui lòng lưu ý kỳ thi sẽ rơi 

vào ngày 6/4/2017 – ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Học sinh yêu 

cầu phải có mặt đầy đủ để tham gia kì thi. Những em không có 

mặt sẽ không được tính điểm môn Tin IGCSE.  

Chúc những em học sinh lớp IGCSE 2 gặp nhiều may mắn trong 

thời gian chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng 
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Tham gia thi đấu hết mình trong cuộc thi Bóng Đá 

toàn trường 

Các đầu bếp trong giờ làm ! 

Những hoạt động ngoài trời là phương pháp 

học tập hiệu quả dành cho các em 
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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 

 

 

Ngày Hội Thể Thao đem lại nhiều niềm vui 

cho học sinh 
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Thông điệp từ trưởng khối Mẫu giáo 

Lớp mẫu giáo có cơ hội khám phá, học hỏi và trải nghiệm thông 

qua các chủ đề "Động vật", "Côn trùng", "Khủng long", "Vận tải" 

và "Tiền". Thật tuyệt vời khi thấy tất cả học sinh đều nhiệt tình 

tham gia khóa học để nâng cao năng lực và kĩ năng về các môn 

SOSE – Khoa học xã hội và môi trường, Khoa học và Tiếng Anh. 

Ở lớp K2, sự tương tác, giao tiếp và mối quan hệ tốt đã được xây 

dựng và phát triển.Các em đều đã  nỗ lực rất tốt trong việc học 

tập để trở thành những học sinh giỏi về học vấn và tự tin trong 

giao tiếp . Các em rất thích chơi sắm đồ ăn, đồ chơi, sách, quần 

áo và tiền khi chơi và đóng vai người bán hàng và khách hàng 

mua sắm. Đó  là một cách tuyệt vời để thúc đẩy sự hiểu biết về 

toán học cho các em. 

Ở lớp K1 và Nursery, kỹ năng vận động tổng hợp của trẻ đã được 

phát triển tốt qua các hoạt động trong lớp và ngoài trời. Việc tìm 

côn trùng trong vườn là một hoạt động thực sự thú vị và hào hứng 

cho con em chúng ta. Các em có thể tìm thấy và quan sát một số 

loài côn trùng như châu chấu, kiến, bướm và bọ. Các em đã thích 

chơi các trò chơi mua sắm. Các em đã   học được cách sử dụng 

tiền cũng như cách mua và bán đồ. 

Giờ đây, vườn của trường đã được lấp đầy bằng những luống 

rau tươi tốt và không còn nhiều công việc để các em học sinh tiếp 

tục. Chúng tôi đã quyết định bắt đầu làm các dự án khoa học mỗi 

tuần một lần cho các lớp học Prep. Các thí nghiệm của tháng này 

là về việc pha trộn màu sắc và làm tan đá bằng muối. Dù nó có 

chút lộn xộn nhưng sẽ mang lại nhiều niềm vui và giúp cho học 

sinh của chúng ta có thể tìm hiểu về sự rỗng, đầy và đầy một nửa 

của một vật. 

Võ Thị Thùy Ngân 

 

 

Mô hình đồ chơi “Ngủ trưa ngon giấc” dành 

cho học sinh mẫu giáo 

Các em thích thú được vui chơi với những cơ 

sở vật chất ngoài trời  


