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Kính chào quý phụ huynh, 
Thầy cô giáo và các em học sinh đã có lễ kỉ niệm ngày nhà giáo 
Việt Nam 20-11 thật đáng nhớ. Thay mặt cho toàn thể nhà 
trường, tôi xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh và các em 
học sinh đã dành tặng những đóa hoa tươi thắm, thiệp chúc 
mừng và món quà ý nghĩa trong ngày đặc biệt này. Tất cả thầy 
cô đều rất cảm kích khi được tri ân trong ngày nhà giáo. Các 
thầy cô đã làm việc miệt mài để mang đến cơ hội học tập tối ưu 
cho các em học sinh trong một môi trường đầy ắp sự quan tâm 
và nuôi dưỡng. Quý phụ huynh có thể thấy được sự hào hứng 
qua những hình ảnh buổi lễ trong bản tin tháng này. Tôi hy 
vọng phụ huynh có thể truy cập vào trang facebook và website 
của trường để thưởng thức những đoạn phim và nhiều hình 
ảnh khác của ngày lễ. 
Đối với học sinh Trung học, nếu các em đến trường muộn sau 
8h30 sáng, các em được yêu cầu phải thông báo với nhân viên 
văn phòng trường để được điểm danh và nhận phiếu vào lớp.  
Năm nay, Hội chợ Giáng Sinh Từ Thiện sẽ được tổ chức theo 
hình thức mới, nhưng số tiền thu được vẫn sẽ quyên góp cho tổ 
chức từ thiện Operation Smile – Phẫu thuật vì nụ cười Việt 
Nam. Hội chợ năm nay sẽ diễn ra vào buổi chiều trong tuần để 
tất cả học sinh đều có thể tham gia vui chơi và biết rõ hơn về 
ngày hội Giáng Sinh truyền thống. Hội chợ sẽ bao gồm nhiều 
hoạt động khác như trò chơi, tiệc Giáng Sinh, nhảy Dance 
Sports, chương trình ảo thuật, âm nhạc, các món ăn được 
trang trí nghệ thuật và dĩ nhiên phần không thể thiếu trong hội 
chợ là chuyến thăm của ông già Noel. Học sinh sẽ cùng nhau 
trang trí lớp học và toàn trường với chủ đề Giáng Sinh để cùng 
hướng đến hội chợ. Các em học sinh lớp nhỏ được kêu gọi 
đóng góp 200,000 VNĐ mỗi học sinh để tổ chức hội chợ. Các 
em học sinh Trung học sẽ có những hoạt động tại Hội trường 
của trường Pegasus và các em có thể mua thêm các voucher 
mệnh giá 10,000 VNĐ cho các hoạt động tại đây. Học sinh Mẫu 
giáo sẽ có chương trình hợp xướng và tham gia trò chơi vào 
buổi sáng, sau đó tiếp tục tham gia với toàn trường vào buổi 
chiều khi ông già Noel đến.  
Nhân dịp này, tôi xin chúc toàn thể quý vị phụ huynh và gia đình 
có một kỳ nghỉ Giáng Sinh vui vẻ và an toàn (Kỳ nghỉ bắt đầu 
vào ngày 15/12/2017). Rất mong chào đón mọi người trở lại 
trường đầy tươi vui trong năm mới (Thứ Ba, ngày 2/1/2018). 
Anne Matley (Ms) 
Hiệu trưởng 
 
 
 

 

Những ngày cần nhớ: 

 

7/12/17:  Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện 

(12h45 – 4h00 buổi chiều) 

 

16/12/17 – 1/1/18: Kì Nghỉ Giáng Sinh 

 

2/1/18 – 12/1/18: Kì thi học kì 1 

 

Thứ Bảy, ngày 6/1/18: Học bù APEC  

(theo yêu cầu của Sở GD&ĐT) 

 

19/1/18: Kết thúc học phần 2 
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Khang và Anh Thư (Bun) (Lớp 6SN) dẫn chương trình 

xuất sắc cho buổi lễ chào mừng ngày Nhà giáo VN 

20 -11 
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Thông Điệp từ Hiệu Phó 

 

Vì đây là lá thư cuối cùng trước kì nghỉ Giáng Sinh nên tôi 

muốn chúc cho mọi gia đình một mùa Giáng Sinh vui vẻ và 

du lịch an toàn. Chúng tôi mong đợi được gặp lại các em sau 

mùa lễ hội vào cuối học kì 1. 

 

Kì thi 

Xin lưu ý rằng kì thi học kì 1 sẽ bắt đầu ngay sau khi học sinh 

trở lại trường sau kì nghỉ. Môn thi đầu tiên là Tiếng Anh  bao 

gồm bài thi nói và đọc hiểu độc lập với giáo viên. Phụ huynh 

vui lòng xem lịch thi bên dưới. Nếu đang đi du lịch, tôi đề nghị 

học sinh phải giữ lại lịch trình và viết nhật kí (bằng Tiếng Anh) 

về chuyến đi của các em. Điều này cũng giúp cho các em có 

kỉ niệm lâu dài về chuyến đi và cũng là cách luyện viết có 

mục đích.  

Bài kiểm tra Tiếng Anh 1 Thứ 3 và thứ 4, ngày 2 - 3/1 

Bài kiểm tra Tiếng Anh 2 Thứ 5 ngày 4/1 

Bài kiểm tra Tiếng Anh 3 Thứ 6 ngày 5/1 

Toán* ** Thứ 2 ngày 8/1 

Bài Kiểm tra Tiếng Anh 4 Thứ 3 ngày 9/1  

Khoa Học** Thứ 4 ngày 10/1 

 *Học sinh từ lớp 6 trở lên phải hoàn thành hai bài thi Toán 

**Lịch thi Toán và Khoa học nêu trên chỉ dành cho học sinh 

chương trình quốc tế 

Hoạt động ngoại khóa 

Học sinh của chúng ta đã sắp hoàn thành các câu lạc bộ sau 

giờ học của học phần 2. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy các em 

học sinh tham gia vào những hoạt động khác nhau. Học sinh 

CLB May vá đã làm được những móc khóa, hộp đựng bút và 

túi xách nhỏ. Học sinh CLB xây dựng trò chơi trên máy tính 

đã học được cách sử dụng công nghệ trong việc tạo trò chơi 

hoạt hình và học sinh CLB Khoa học đã tiến hành nhiều thí 

nghiệm và phát triển từ vựng. 

Thông tin về CLB sau giờ học của học phần 3 sẽ được thông 

báo ngay sau kì nghỉ Giáng Sinh. Mỗi CLB đều hạn chế về 

số lượng, vì vậy hãy đảm bảo chắc chắn rằng các em sẽ gửi 

đơn tham gia để tránh bỏ lỡ các hoạt động. CLB nào không 

đủ số lượng tối thiểu sẽ bị hủy bỏ. 

Hiệu Phó 

Chelsea Donaldson 

 

 

 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

TẠI ĐÀ NẴNG    Tháng 11 năm 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     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: +84 236 384 0495 – Fax: +84 236 3981 044 
     Email: enquiry@danang.sis.edu.vn 

  
  
  
 
  

Tiết mục múa tuyệt vời “Thương lắm thầy cô ơi !” 
của các em nữ lớp 1.  

Bài hát “Đến với con người Việt Nam tôi” được trình 
bày bởi Ms Anne và các em lớp 5B 

  
I am writing to see if you would like to be Santa at SIS 
Christmas Charity Fair please? It is on the afternoon 
of Thursday 7th Dec and Santa would need to be 
there between 2.15 and 3.10pm. 
From 2.15- 2.45pm Santa will visit each Kinder room 
(max 5 mins each ). They will have gifts which you 
can give to the children. Then Santa arrives (about 
2.50) for the rest of the school outside ( or in the 
canteen if raining). Not sure if there will be gifts or not- 
just generally Ho Ho Ho and roam around scaring 
small children! Kids will be eating and playing- not a 
captive audience. Some VN teachers may want to sit 
on your lap for photos! 
We would pay the cost of hiring the suit. Can you 
please let me know if you are willing and able by this 
Thursday please. 
Thanks 

Iệt  

Tiết mục “Crazy Little Thing Called Love” được trình 

bày bởi Mr Merritt, Mr Merijn và Mr Guy 
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Thông điệp từ hiệu trưởng chương trình Việt Nam 

Kính chào các bậc phụ huynh, 

 

Các hoạt động dạy và học trong tháng 11 hướng về chủ đề 

“Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”. Tất cả học sinh các lớp đều 

đăng kí thi đua học tập tốt để tỏ lòng biết ơn các thầy cô giáo.  

Ngoài ra, các em còn dâng tặng thầy cô giáo những bài ca, 

tiếng hát đầy ý nghĩa trong buổi lễ chào mừng 35 năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nhân dịp này, nhà trường rất vinh 

dự được đón nhận những lẵng hoa tươi thắm từ phía lãnh 

đạo địa phương và đặc biệt hơn là từ các cha mẹ học sinh. 

Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của quí vị đã 

dành cho nhà trường và các thầy cô giáo. 

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh, 

nhà trường đã tổ chức dạy phụ đạo miễn phí cho những học 

sinh còn yếu từ 4:00- 5:00 chiều nhằm giúp các em nắm vững 

kiến thức trước khi kiểm tra HK1. 

Công tác trọng tâm của tháng 12/2017 của học sinh là việc 

ôn tập kiểm tra HKI, thời gian kiểm tra được qui định như sau: 

- Từ 11/12 đến 15/12 :  Học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 (làm 

 bài kiểm kiểm tra tất cả các môn học). 

- Từ 26/12 đến 29/12: Học sinh lớp 9 kiểm tra theo đề của  

Sở GD&ĐT. Vì vậy, dù trùng vào dịp học sinh được nghỉ  

Noel và Tết dương lịch nhưng mong phụ huynh lưu ý đưa 

 con em đến trường dự kiểm tra đúng giờ (từ 7:00 am), 

 và đón về sau khi các em làm bài xong. 

Bên cạnh đó, nhà trường còn đang hướng dẫn học sinh tập 

luyện để tham gia Hội Khỏe Phù Đổng cấp quận các môn cầu 

lông, bóng bàn vào ngày 12.12. Tiếp tục phong trào Hội Khỏe 

Phù Đổng, các em học sinh năng khiếu bơi lội cũng sẽ bắt đầu 

tập luyện và sẽ dự thi vào tháng 2.2018. 

Rất mong nhận được sự động viên từ phía phụ huynh đối với 

các hoạt động của nhà trường! 

 

Chân thành cảm ơn, 

Vũ Thị Lan 
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Tiết mục múa: Bụi Phấn được trình bày bởi các em nữ 

lớp 5A 

Học sinh trung học trình bày tiết mục Hát – Nhảy 

tổng hợp 

Thầy cô giáo và các em học sinh trong ngày lễ 
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Thông điệp từ trưởng bộ phận học vụ 

Vừa qua toàn bộ giáo viên Trường quốc tế Singapore đã có một 

tháng bận rộn khi chúng tôi làm việc cùng nhau để hoàn thành 

bài kiểm tra học kì 1 mang tính cạnh tranh công bằng và phù hợp 

với các em học sinh. Các em sẽ sớm nhận được lịch thi HK1. 

Chúng tôi cũng khuyến khích các em bắt đầu ôn tập tại nhà cho 

bài kiểm tra học kì 1 ngay bây giờ vì kì thi sẽ bắt đầu vào ngày 

2 tháng 1 sau kì nghỉ lễ Giáng sinh. 

Tôi đã gặp một vài phụ huynh lớp 7 và lớp 8 trong tháng này để 

thảo luận về con đường học vấn của các em cũng như giới thiệu 

các đối tác của Kinderworld như Đại học Elmhurst ở Mỹ và Đại 

học Edinburgh ở Anh. Các cuộc thảo luận chuyên sâu để giúp 

nhà trường hỗ trợ tốt hơn cho tất cả các em. Tôi muốn gửi lời 

cảm ơn tới tất cả quý phụ huynh đã tham dự và gửi phản hồi cho 

nhà trường thông qua những phần tham khảo ý kiến này.  

Kelsey  McDonald 

Trưởng bộ phận học vụ 

Thông điệp từ trưởng khối mẫu giáo 

Chúng tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn tới quý phụ 

huynh cho những bông hoa tươi thắm và quà tặng dễ thương 

dành tặng chúng tôi nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam. Chúng tôi 

rất trân trọng sự quan tâm và trìu mến của quý phụ huynh. 

Các em học sinh mẫu giáo đã rất vui thích khi được học về các 

chủ đề “Thực vật và Hoa”, “Hỗ trợ cộng đồng và nghề nghiệp” 

và “Thú cưng”. Những chủ đề này đã giúp các em thêm tự tin và 

trau dồi thêm trình độ tiếng anh thông qua việc chia sẻ những 

kinh nghiệm cá nhân và thảo luận. 

Tất cả các em đã có khoảng thời gian vui vẻ khi gieo trồng những 

hạt đậu và quan sát quá trình hạt mầm lớn dần lên mỗi ngày. 

Các em cũng rất thích thú khi được diện những bộ đồ hóa trang 

với các nghề nghiệp khác nhau và đóng giả làm nhân vật của 

trang phục đó. Một trong những phần yêu thích của các em trong 

các bài học đó là nói về nghề nghiệp mơ ước khi lớn lên. Các 

em cũng đã được học về nhiệm vụ và trách nhiệm trong việc 

chăm sóc thú cưng thông qua các tiết học Khoa học và Kĩ thuật. 

Hội chợ Giáng sinh từ thiện sẽ được tổ chức vào thứ Năm ngày 

7/12 tại phòng Hội trường đa chức năng. Các em học sinh sẽ có 

phần biểu diễn đặc sắc về Giáng sinh, sau đó sẽ tham gia các 

trò chơi và nhiều hoạt động khác nữa. Chúng tôi kính mời quý 

phụ huynh đến tham dự để chung vui chúc mừng lễ Giáng sinh 

cùng các con.  

Trưởng khối Mẫu giáo 

Võ Thị Thùy Ngân 
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Hình ảnh em Lucy và các bạn lớp 1/2 Quốc tế 

trong đoạn phim quảng bá về APEC. Thật là một 

ngôi sao sáng! 

Tất cả học sinh đều được tiếp cận với máy tính 

trong phòng máy. 

Giọng ca tuyệt vời của em Khánh Linh, đệm đàn 

piano – Việt Hà và các vũ công lớp 5. 


