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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG     
Tháng 10 năm 2016 

 

Thông điệp từ hiệu trưởng 
 
Chào mừng các em trở lại trường ở học phần 2. Chúng tôi rất vui 
mừng chào đón tài xế mới của nhà trường – anh Nguyễn Thành 
Duy và gửi lời cám ơn đến anh Tuấn - tài xế đã làm việc tại trường 
trong nhiều năm qua. Cuối học phần 1 vừa rồi, chúng tôi cũng đã 
chào mừng Ms. Lệ - giáo viên lớp K1 đã trở lại làm việc ở trường 
sau kỳ nghỉ sinh. 
Thật là tuyệt khi học phần 1 vừa qua được kết thúc bởi tuần lễ 
Quốc tế giành cho các em mẫu giáo. Năm nay, học sinh mẫu giáo 
đã mặc trang phục truyền thống, tay cầm cờ của quốc gia mình 
và đi diễu hành đến các lớp khác. Một trong những tiêu chí của 
mục tiêu học tập toàn trường là thúc đẩy những công dân tích 
cực và có trách nhiệm bằng việc giúp học sinh hiểu và tôn trọng 
văn hóa của mình cũng như những nền văn hóa khác, trong năm 
tới, sẽ thật là tuyệt nếu chúng ta áp dụng việc học tập các nền 
văn hóa khác nhau trong lớp học cho học sinh toàn trường. 
Tôi đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía phụ huynh 
về việc điều chỉnh quy trình báo cáo kết quả học tập của học sinh 
trong học phần 1 vừa qua. Một mục tiêu học tập khác của nhà 
trường là không ngừng tiến bộ trong những thành quả học tập. 
Và bây giờ học sinh đã có thể phản ánh những nỗ lực và thành 
tích của mình và tự bản thân biết cố gắng hơn nữa để đem đến 
những kết quả thật tốt cho học kỳ 1. Báo cáo học tập của các lớp 
IGCSE đã gửi đến các em vào đầu học phần 2. Chúng tôi đang 
xem xét về việc thêm một báo cáo nữa về tiến độ học tập của học 
sinh trong học phần 3. Vì vậy vui lòng cho tôi hay giáo viên chủ 
nhiệm lớp biết nếu quý phụ huynh thấy điều này tốt cho việc học 
tập của con em mình. 
Chúc mừng em Guia Zaragoza đã là người chiến thắng và giành 
được chứng chỉ Microsoft Certificate of Excellence trong cuộc thi 
Office Excel được tổ chức cho học sinh toàn T.P Đà Nẵng vào 
tháng 4 vừa qua. 
Xin lưu ý rằng sau giờ ra về, giáo viên phải soạn bài và tham gia 
các buổi tập huấn, vì vậy phụ huynh có thể hổ trợ giáo viên bằng 
cách đón con em mình đúng giờ. Học sinh mẫu giáo phải được 
đón trước 4 giờ chiều và học sinh tham gia chương trình ngoại 
khóa phải đón trước 5 giờ. 
 
Trân trọng, 
Anne Matley 
 

MỤC LỤC 

 Thông điệp từ hiệu trưởng 

 Thông điệp từ hiệu trưởng 

chương trình Việt Nam 

 Thông điệp từ hiệu phó 

 Thông điệp từ trưởng bộ phận học 

vụ 

 Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu 

giáo 

 Những ngày cần nhớ 
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Chúc mừng em Guia Zaragoza - Giành chiến 

thắng Xuất Sắc trong cuộc thi tin học 

Microsoft 
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Thông điệp từ hiệu trưởng chương trình Việt Nam 

 
Kính chào các bậc cha mẹ phụ huynh, 
Nhà trường rất vui vì học phần 1 đã kết thúc tốt đẹp. Tất cả học 
sinh đã có một nề nếp học tập và rèn luyện hiệu quả. Nhà 
trường thấy rõ sự tiến bộ của từng học sinh so với đầu năm học; 
nhiều học sinh mới còn rất bỡ ngỡ với các hoạt động của nhà 
trường , nay các em đã rất tự tin , hòa đồng với tất cả các bạn 
trong lớp, trong trường tạo thành một tập thể đoàn kết , vui vẻ , 
cùng hướng về mục tiêu học tập mà nhà  trường đang  xây 
dựng và nuôi dưỡng để có được : 

 Những học sinh có thành tích học tập tốt. 

 Những học sinh có khả năng truyền đạt tự tin. 

 Những học sinh có tư duy khoa học. 

 Những học sinh có kiến thức công nghệ tốt. 

 Những công dân toàn cầu,năng động và có trách nhiệm. 
 

-     Trong tháng 10 các em đã có các hoạt động như sau : 

- - Hoàn thành chương trình học tập đến tuần thứ 10. 
- - Kết quả kiểm tra môn Toán cấp Tiểu học: Đạt loại giỏi 81, 5% - 
-  Đạt loại khá 17, 7% - Đạt loại TB 0, 8%.  
- - Tham gia kì thi giải toán qua internet cấp trường. 
- - Đăng kí tham gia các bộ môn năng khiếu trong giải thể thao 
-  học sinh do PGD Quận Ngũ Hành Sơn tổ chức. 

Hiện nay, các GV đang tích cực phụ đạo miễn phí cho những 
học sinh còn yếu từ 4:00 - 5:00 chiều (sau giờ học) để giúp các 
em bắt kịp với  trình độ học tập chung của cả lớp.  
(Phụ huynh nào có nhu cầu cho con em được học phụ đạo thì 
liên hệ với GVCN đăng kí và tự sắp xếp việc đón học sinh giờ 
ra về lúc 5:00 buổi chiều). 
Một số kế hoạch trọng tâm của học phần 2: 
 

- - Học phần 2 bắt đầu vào ngày 24/10/2016. 
- - Tuần học thứ 17 ( 05/12 đến 09/12) :  
-  Học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 ôn thi HK1. 
- - Tuần học thứ 18 ( 12/12 đến 16/12):  

 Học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 làm bài  kiểm tra HK1 
 Học sinh lớp 9 ôn tập HK1. 

- - Từ 19/12/2016 đến 02/01/2017: 
-  Học sinh nghỉ Noel và tết dương lịch.  
- - Từ 27 /12 đến 30/12: Riêng học sinh lớp 9 dự kiểm tra HK1  
- theo đề chung của Sở GD&ĐT vào các buổi sáng  
- ( bắt đầu từ 7:00 đến 10:00 buổi sáng) 

Lưu ý: Phụ huynh sắp xếp công việc để tự đưa đón học sinh. 

- - Ngày 20/1: kết thúc học phần 2.  
- - Dự kiến họp PHHS cuối KH1 vào ngày thứ 7 (21/1). 

Chúc các bậc cha mẹ học sinh có những ngày thật vui vẻ và 
hạnh phúc.  
Trân trọng, 
 
VŨ THỊ LAN 

Thông điệp từ hiệu phó 
Chào mừng các em đã quay trở lại! Hy vọng tất cả mọi người 
đều có một kỳ nghỉ đầy thư giãn. Trong học phần 2 này, nhà 
trường rất hân hạnh được nhận thêm một số học sinh mới theo 
học tại trường và xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến những 
gia đình mới đã tham gia vào cộng đồng trường SIS Đà Nẵng. 

 
   
 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

TẠI ĐÀ NẴNG    Tháng 10 năm 2016 
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Học sinh xuất sắc của tuần là điểm nhấn 

trong các buổi sinh hoạt hàng tuần  

Điệu nhảy: dấu chấm câu Kung Fu!? 

Giờ học ngoài trời 
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Hoạt động ngoại khóa sau giờ học 
Hoạt động ngoại khóa học phần 2 của trường (ECAs) đã bắt 
đầu từ tuần này và sẽ kết thúc vào thứ Sáu, ngày 19/12/2016. 
Nhà trường rất vui khi đem đến cho học sinh những chương 
trình ngoại khóa đầy bổ ích để đảm bảo rằng các em luôn nhận 
được một nền giáo dục toàn diện khi theo học tại trường. 
Những câu lạc bộ trong học phần này là Bóng đá, Bảo vệ động 
vật, Lịch sử, Truyện tranh và hàng loạt nhóm nghiên cứu khoa 
học dành cho học sinh lớp IGCSE.  
Bảng báo cáo kết quả học tập từ lớp 1 đến lớp GAC 
Nếu phụ huynh có những thắc mắc về thông tin trong bảng kết 
quả học tập của học sinh, vui lòng liên hệ ngay với giáo viên 
chủ nhiệm. Nếu vẫn chưa nhận được bảng kết quả này, phụ 
huynh vui lòng liên hệ tại văn phòng trường. 
Trân trọng, 
Chelsea Donaldson 

Thông điệp từ trưởng bộ phận học vụ 

Kính chào Quý phụ huynh, 
Tôi hy vọng sẽ có được phản hồi từ phía phụ huynh sau khi 
đã nhận được bảng báo cáo kết quả học phần 1 của học sinh. 
Toàn trường đã được dịp thưởng thức lễ hội Halloween tuyệt 
vời trong những bộ hóa trang đặc sắc của các em. Đây là thời 
điểm giáo viên biên soạn đề kiểm tra học kì I cho đợt thi học 
kì sắp đến.  
Ngày 4/11/2016, tôi sẽ bắt đầu kì nghỉ sinh của mình trong 5 
tháng để chào đón hai bé trai song sinh ra đời vào đầu tháng 
12 này.  Ms Julia Mitchell sẽ dạy thế cho tôi và cô Bernadette 
McCurrie sẽ thay thế tôi với cương vị Trưởng Bộ Phận Học Vụ 
cho đến đầu học phần 4, khi tôi quay trở lại. 
Trân trọng, 
Kelsey McDonald 

Thông điệp từ trưởng khối Mẫu Giáo 
Khối mẫu giáo đã có một học phần tuyệt vời trong học phần 1. 
Các em đã học tập rất chăm chỉ và đạt được những điều tốt 
đẹp về các mặt thể chất, cảm xúc và nhận thức. 
Thật tuyệt khi nhìn thấy các em đầy hào hứng khi đến trường 
và có những tiến bộ rõ rệt trong học tập. Chúng tôi đã áp dụng 
những bài học xoay quanh chủ đề “Tự học”, qua đó học sinh 
có thể tự mình tìm hiểu về gia đình, trường học, bạn bè, cả 5 
giác quan và cảm xúc. Các em đã chứng tỏ mình ngày càng 
trưởng thành và tự lập hơn từng ngày.  
Tuần lễ Văn Hóa Quốc tế đã mang lại nhiều niềm vui và đầy ý 
nghĩa cho mọi người. Học sinh đã có cơ hội khám phá và tìm 
hiểu về những quốc gia vòng quanh thế giới. Màn trình diễn 
thời trang đã diễn ra đầy sôi động với những bộ trang phục 
truyền thống tuyệt đẹp, đậm sắc màu dân tộc của các em học 
sinh. Các em là những học sinh toàn cầu ham học hỏi và biết 
tôn trọng nền văn hóa đất nước mình cũng như các nước bạn. 
Trân trọng, 
Võ Thị Thùy Ngân 

 
 

 Những ngày cần nhớ: 

31/10:  Bắt đầu chương trình ngoại khóa 

(ECAs); Lễ hội Halloween  

7/11: Chào đón những cô gái Hippoty 

Hoppity  

17/11: Hội thảo của trường Cao đẳng 

Elmhurst (dành cho học sinh cấp 3) 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

TẠI ĐÀ NẴNG    Tháng 10 năm 2016 
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Muốn và Cần 

Những trang phục truyền thống nổi bật 

trong ngày hội đa văn hóa 

 

Khuyến khích lối sống năng động và lành 
mạnh cho học sinh 
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