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Thông điệp từ Hiệu trưởng, 
 
 
Kính gửi quý phụ huynh, 

Tôi hy vọng tất cả quý phụ huynh đã có một kỳ nghỉ thư giãn và kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ bên gia 
đình. Các giáo viên sẽ sớm bắt đầu ôn tập cho kỳ thi học kỳ 2. Rất mong quý phụ huynh hỗ 
trợ để đảm bảo cho các em học sinh ăn các thực phẩm lành mạnh, nghỉ ngơi đầy đủ và 1 
không gian yên tĩnh để học tập. 
 
Thay đổi số điện thoại của trường 

Xin lưu ý rằng số điện thoại của trường đã được đổi thành 0236 – 7301 - 777. Hiện nay, nếu 
phụ huynh liên hệ đến văn phòng trường theo số điện thoại cũ thì sẽ được tự động chuyển 
sang số mới. 
 
Học viện STEM và giải thưởng CREST 

Dưới sự hướng dẫn của Thầy Ben, các em học sinh trong Học viện STEM mới sẽ tham gia 
Giải thưởng CREST (Sáng tạo trong Nghiên cứu, Kỹ thuật, Khoa học và Công nghệ), một giải 
thưởng quốc tế được Phát triển bởi Hiệp hội Khoa học Anh. Các em học sinh đã chọn dự án 
liên quan đến Việt Nam và sẽ tự nghiên cứu và thiết kế các sản phẩm của mình để trình bày 
tại buổi văn nghệ cuối năm. Đây là một giải thưởng uy tín được cộng đồng các Hiệp hội Quốc 
tế công nhận. 
 
Mục tiêu Học tập Toàn trường và những Bài học Đạo đức 
Trong buổi sinh hoạt hàng tuần của tuần trước, các em học sinh lớp 2 Quốc tế đã trình bày 
một số tình huống thể hiện sự hợp tác trong học tập như là một phần minh chứng các em là  
“Những học sinh Tự tin trong giao tiếp” 
 
Bài học Đạo đức tuần trước là Sự ưu tú và các em học sinh lớp 4 Quốc tế đã có phần trình 
bày tuyệt vời trước toàn trường! Ngay trước kỳ nghỉ lễ, các em học sinh Lớp 1A cũng đã làm 
một video bằng những hình ảnh từ lớp học và những chuyến dã ngoại của các em để thể hiện 
sự Tự tin vì đó là bài học đạo đức trong tuần. 

Chuyến thăm của Đại diện WASC – Chủ Nhật, 

ngày 5 tháng  5 đến Thứ Ba, Ngày 7 tháng 5 

Thông tin phụ huynh về Chương trình dự bị tiểu 

học -> Lớp 1- Thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 từ 4-5 giờ 

(tại phòng lớp 1A) 

Tổng Duyệt văn nghệ cuối năm – Thứ Ba, ngày 18 

tháng 6 

Đêm văn nghệ cuối năm– Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 

Kết thúc học phần 4 – Thứ Sáu, ngày 28 tháng 6. 
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Chuyến thăm của Hiệp hội các trường phổ thông và cao đẳng miền Tây Hoa Kỳ (WASC) 
 
Tiến sĩ Sam Butscher và Chris Capadona sẽ đại diện Hiệp hội WASC đến tham quan trường vào 
đầu tháng 5. Hai đại diện này sẽ có buổi gặp gỡ với học sinh và giáo viên để trao đổi về các vấn 
đề liên quan đến học tập. Ngoài ra, họ cũng giao lưu với đại diện học sinh của trường và hội phụ 
huynh cũng như sẽ trao đổi với Lãnh đạo nhà trường về các lĩnh vực như: mục tiêu học tập toàn 
trường (SWLGs), STEM, cách lưu trữ dữ liệu trong công tác giảng dạy, việc chú trọng vào 
phương pháp dạy học rõ ràng của nhà trường và cách đặt câu hỏi thường xuyên để kiểm tra 
mức độ hiểu bài của các em trong các tiết học.  
 

Cổng phụ dành cho người đi bộ  

 

Nếu quý phụ huynh hoặc các em học sinh  

đi bộ vào trường, vui lòng sử dụng cổng phụ  

dành cho người đi bộ, ngay sát phòng bảo vệ. 

 

 

 

 

 

Anne Matley 

Hiệu trưởng 

 

Thông điệp từ cô Hiệu phó 
 
Hy vọng rằng tất cả mọi người đã có kỳ nghỉ tuyệt vời và các em đã sẵn sàng bước vào học phần 
cuối cùng của năm học này. 
 
Ngày Hội thể thao 
 

Các em học sinh tiểu học và trung học đã cùng nhau thi đấu trong ngày hội thể thao được tổ 
chức vào ngày 10 và 11 tháng 4 vừa qua. Các em đã tham gia đầy hào hứng và thi đấu hết sức 
để giành chiến thắng cho đội của mình. Thông qua ngày hội thể thao, tôi muốn tuyên dương tinh 
thần thể thao, tinh thần đồng đội, cách giao tiếp ứng xử của các em. Điểm số cuối cùng là: 
 

1. Đội vàng – 1500 điểm 
2. Đội xanh – 1405 điểm 
3. Đội đỏ – 1310 điểm 

 
Chúc mừng Đội vàng, các em đã là những người dành chiến thắng trong ngày Hội thể thao năm 
học 2018-2019! 
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Lịch thi học kì 2  

Lịch thi học kì 2 như sau: 

Tiếng Anh 1 – Thi Nói Ngày 21 – 23 Tháng 5 

Tiếng Anh 2 – Thi Viết Thứ Năm, ngày 24/5 

Tiếng Anh 3 – Ngữ Pháp và Đọc Hiểu Thứ Sáu, ngày 25/5 

Toán *   ** Thứ Hai, ngày 28/5 

Tiếng Anh 4 – Thi Nghe Thứ Ba, ngày  29/5 

Khoa học** Thứ Tư, ngày 30/5  

*Lớp 6 trở lên phải thi 2 môn toán. 
** Chỉ dành cho lớp Quốc tế 
 
 Bảng điểm học kì 2 sẽ được gửi về trong tuần từ ngày 17/6/2019 
 
Hoạt động ngoại khóa 
 

Các câu lạc bộ ngoại khóa học phần 4 sẽ bắt đầu vào thứ Hai, ngày 06/05/2019, diễn ra trong 6 
tuần và kết thúc vào thứ Sáu, ngày 14/06/2019. Thời gian học từ 4:05 đến 4:45 chiều. Phụ huynh 
cần phải tự đón học sinh bằng phương tiện cá nhân vì nhà trường không sắp xếp xe buýt cho 
những học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sử dụng cơ sở vật chất sau giờ học 
 
Học sinh không được phép sử dụng sân chơi, sân bóng đá, sân bóng rổ sau giờ học. Lưu ý học 
sinh có phụ huynh đưa đón phải tập trung tại khu vực phía trước văn phòng nơi có giáo viên giám 
sát.  
 

Chelsea Donaldson 

Hiệu Phó 

 
Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS  
 
Kính chào các bậc PH, 
 
1. Trong tháng 4 hệ song ngữ đã thực hiện được một số việc như sau: 
 

o Học sinh lớp 9 đã làm bài kiểm tra HK2 theo đề chung của Sở GD&ĐT được tổ chức từ 
ngày 22/4 đến ngày 25/4. 

o Thành lập hội đồng và xét tốt nghiệp THCS cho 10 học sinh lớp 9. 
o Tổ chức dạy phụ đạo miễn phí cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 có nguyện vọng 

được ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho việc kiểm tra HK2 sau giờ học ( từ 4:00 đến 
5:00). 

o Học sinh toàn trường tham gia tranh tài trong Ngày hội thể thao rất sôi nổi với những 
hoạt động rèn luyện thể lực và phát huy tinh thần đồng đội của học sinh. 
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o Nhà trường đã tổ chức cho tất cả HS khối lớp 4 có một buổi trải nghiệm chương trình 
STEM tại trường Đại học Đà Nẵng khá thú vị và hiệu quả. 

o Ngày 24/4, PGD tổ chức khảo sát năng lực Toán,Tiếng việt cho học sinh năng khiếu lớp 
4 có 13 HS của trường tham gia , KQ sẽ  báo cáo cho phụ huynh biết sau. 

 
2. Công tác tháng 5: 

 

o Tổ chức kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh từ lớp 1đến lớp 8 (từ ngày 13- 17/5). 
o Sau khi kiểm tra học kì, các lớp chuẩn bị tập văn nghệ phục vụ cho lễ bế giảng năm học 

và Lễ concert cuối năm. 
o Chuẩn bị tất cả số liệu để đánh giá chính xác quá trình học tập và rèn luyện trong suốt 

năm học của học sinh. 
o Xét hoàn thành bậc Tiểu học cho học sinh lớp 5 và xét tốt nghiệpTHCS cho học sinh lớp 

9.  
Xin lưu ý: Để học sinh làm bài HK2 đạt kết quả tốt nhất, rất mong các bậc cha mẹ học 

sinh sắp xếp thời gian hợp lí và nhắc nhở các em ôn tập ở nhà. 
 Dự kiến họp PHHS cuối năm vào ngày 8/6/2019. 
 Dự kiến tổ chức lễ bế giảng năm học vào ngày 14/6/2019 

 

 

Hiệu Trưởng SVIS 

Vũ Thị Lan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ Trưởng Bộ phận Học vụ 
 
Xin chào quý phụ huynh, 

 
Kết thúc học phần 3, trường SIS @ Đà Nẵng đã có một tuần lễ STEM rất thành công. Các em 
học sinh từ mẫu giáo đến trung học đều yêu thích tham gia bài học thực hành - trọng tâm xoay 
quanh chủ đề về STEM và được lồng ghép vào chương trình học. Đề tài chính trong tuần lễ 
STEM này là Nhựa và Môi trường. Học sinh được thực hành theo chủ đề với nhiều thử thách 
khác nhau và tìm giải pháp thay thế cho việc sử dụng các đồ vật bằng nhựa. Bên cạnh đó, các 
em cũng tham gia những thử thách về lắp ráp bằng các vật liệu tái chế. Tôi rất ấn tượng bởi sự 
sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm của học sinh, đặc biệt là các sản phẩm cuối cùng do các em 
tạo ra đã được trình diễn trong tuần lễ STEM. 
 
Mặc dù vừa mới bắt đầu học phần 4, nhưng các em đã và đang học hành rất chăm chỉ cũng như 
phát triển các kỹ năng và kiến thức một cách hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực về nhận thức, xã 
hội, thể chất và phát triển cảm xúc. Thật khó để tin rằng kỳ thi cuối năm đang đến rất nhanh, tôi 
hi vọng các em học sinh sẽ tận dụng tốt thời gian trong tháng Năm để chuẩn bị tốt cho kỳ thi này. 
 
Trong tháng này, các em học sinh lớp IGCSE 2 đã rất bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi IGCSE – Kỳ 
thi tốt nghiệp trung học đại cương của Cambridge. Tôi rất tự hào về tinh thần chuẩn bị kĩ càng 
cho kì thi sắp đến của các em và với sự nỗ lực này, tôi tin rằng các em xứng đáng đạt kết quả 
cao trong kì thi. Kỳ thi có thể là mục tiêu cố gắng của các em học sinh và thầy cô sẽ là những 
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người luôn sát cánh hỗ trợ các em trong suốt thời gian này. Nếu phụ huynh có những thắc mắc 
về các môn thi, vui lòng gửi thư điện tử đến giáo viên phụ trách bộ môn để được hỗ trợ và giải 
đáp hoặc liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ thư điện tử: daan.ebbers@danang.sis.edu.vn. 
 
Trân trọng 
Daan Ebbers 
Trưởng bộ phận học vụ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ Cố Vấn Chuyên Môn  
 
Kính gửi quý phụ huynh, 

 
Chào mừng các em học sinh đã quay trở lại với học phần cuối cùng của năm học này! Tôi hy 
vọng tất cả mọi người đã có kỳ nghỉ tuyệt vời và tận hưởng thời tiết đẹp.  
 
Xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã dành thời gian tham dự cuộc họp “Cafe trò chuyện 
cùng Cố Vấn Chuyên Môn” ở cuối học phần 3 dành cho phụ huynh học sinh lớp 8 trở lên. Cuộc 
họp còn có sự tham dự của các em học sinh để các em được cung cấp thông tin về Chương 
trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE). Thầy Daan và tôi đã trình bày thông tin 
chi tiết về hệ thống chương trình học, các môn học sẽ được giảng dạy và làm thế nào để chuyển 
cấp từ chương trình song ngữ. Nếu quý phụ huynh muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng tham 
khảo bài thuyết trình đã gửi đến quý vị bằng email hoặc liên hệ trực tiếp với tôi. 
 
Các em học sinh đã có cơ hội giao lưu và gặp gỡ hai vị Tiến sĩ đặc biệt vào cuối học phần này. 
Đầu tiên là Tiến sĩ Troy từ Đại học Elmhurst, Chicago. Tiến sĩ Troy đã chia sẻ với các học sinh 
Trung học cơ sở về cơ hội học tập tại trường Đại học Elmhurst. Tiến sĩ Troy đã có bài thuyết trình 
khá thú vị về môi trường học tập tại nơi đây, học sinh sẽ học được những gì tại trường Đại học 
Elmhurst. Đồng thời Tiến sĩ Troy cũng giới thiệu về Chương trình Du học hè và Trại hè lắp máy 
bay, đây sẽ là các cơ hội tuyệt vời dành cho các em học sinh nhằm trau dồi thêm kiến thức và 
được trải nghiệm ở cấp đại học quốc tế. Một lần nữa, nếu quý phụ huynh quan tâm đến các 
chương trình hè tổ chức tại Trường Đại học Elmhurst dành cho các em học sinh hoặc có kế 
hoạch chương trình hè trong năm tới, xin vui lòng liên hệ với tôi.    
 
Vị khách đặc biệt thứ hai là Tiến sĩ Florence Cotel, một diễn giả truyền cảm hứng, người đã trò 
chuyện với các em học sinh lớp 7 về chính cuộc đời vô cùng thú vị của cô. Florence có bằng tiến 
sĩ về khoa học tâm lý, cô ấy đã từng đạp xe dọc tuyến đường Nam Mỹ trên chiếc xe đạp do cô 
chế tạo và đã thành lập tổ chức có tên là “BliSS” nơi hội tụ các nhà khoa học từ nhiều lĩnh vực 
khác nhau cùng chia sẻ thông tin và các vấn đề khác. Cô ấy đã truyền cảm hứng và giúp các em 
học sinh hiểu được rằng “các em có thể làm bất cứ điều gì” 
 
Nếu quý phụ huynh muốn sắp xếp cuộc hẹn với tôi để thảo luận về con đường học vấn tương lai 
của các em học sinh vui lòng liên hệ với tôi catherine.burgess@danang.sis.edu.vn.  
 
Trân trọng, 
Catherine Burgess 
Cố Vấn Chuyên Môn 

mailto:daan.ebbers@danang.sis.edu.vn
mailto:catherine.burgess@danang.sis.edu.vn
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Thông điệp từ Trưởng khối mẫu giáo 
 
Kính thưa quý phụ huynh,  
 
Chủ đề Ngày Hội Thể thao của các em mẫu giáo: Lối sống năng động và tích cực. Các em 

học sinh có thể phát triển kỹ năng vận động thông qua các trò chơi như khúc côn cầu, ném túi 
đậu, giật cờ và trò chơi tung dù. Học sinh đã trải nghiệm tinh thần đồng đội thông qua sự cạnh 
tranh thân thiện trong trò chơi kéo co. Tuy các em cảm thấy hơi mệt, nhưng các em đã rất vui khi 
được làm mát bằng các trò chơi nước và phát triển các kỹ năng vận động bằng cách sử dụng 
bình xịt và bắt bóng nước cũng như lội nước và bắn tung tóe trong bể bơi. 
 
Đi xe đạp: các em cũng đã được lái xe đạp 2 bánh và xe đạp 3 bánh trong giờ chơi ngoài trời. 

Điều này sẽ giúp phát triển kỹ năng phối hợp và vận động cũng như là cơ hội cho giáo viên ôn 
tập lại kiến thức an toàn giao thông đường bộ cho các em. 
 
Chương trình học bơi: đã bắt đầu và các giáo viên sẽ thông báo cho quý phụ huynh về những 

gì cần mang theo trong ngày bơi. Chúng tôi khuyến khích tất cả các em học sinh tham gia vào 
chương trình học bơi này. 
 
Làm vườn: là hoạt động rất phổ biến với các em học sinh mẫu giáo và rất phù hợp với chủ đề 
đêm văn nghệ cuối năm Planet Earth. Hãy hướng đến thành quả các em đã cùng chung tay vun 
trồng! 
 
Trân trọng cảm ơn, 
Võ Thị Thùy Ngân  
Trưởng khối Mẫu giáo 
 


