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Thông điệp từ Hiệu trưởng 
Kính gửi: Quý phụ huynh, 
 
Tôi rất vui được thông báo rằng ba em học sinh của trường, lần lượt là Nguyễn Trang Nhi 
Lớp 8, Nguyễn Thái Bảo Lớp 6, Lê Quang Minh Lớp 3 sẽ tham gia vào cuộc thi bơi lội vô địch 
quốc gia. Xin chúc các em sẽ đạt giải cao trong cuộc thi này và mong đợi nhận được kết quả 
sớm từ các em. 
 
Chào mừng các em đã quay trở lại với Học phần 2, chào mừng các em đã quay trở lại sau 
thời gian nghỉ học do thời tiết diễn biến phức tạp. Học phần 1 đã có một khởi đầu thuận lợi 
với chuyến thăm từ các chuyên gia STEM của Tập đoàn KinderWorld. Mr Chương và Mr Quốc 
không những giúp các giáo viên phát triển chuyên môn mà còn hướng dẫn cách triển khai 
hiệu quả các công nghệ mới và các nguồn tài liệu STEM trong lớp học. Các em học sinh rất 
thích thú với phần lập trình coding và robot, và chúng tôi hy vọng rằng đây là nguồn cảm hứng 
nghề nghiệp cho các em về các lĩnh vực công nghệ trong tương lai. Chương trình STEM hiện 
đã được đưa vào chương trình giảng dạy và là một hướng đi tuyệt vời cho các em học sinh 
tại trường SIS Đà Nẵng và các trường trong cùng hệ thống KinderWorld. Tôi muốn gửi lời 
cảm ơn đến các nhân viên đã luôn hỗ trợ và chia sẻ ý tưởng này đến các em học sinh. 
 
Tình trạng ùn tắc giao thông vẫn tiếp tục diễn ra. Trong mùa mưa, phụ huynh vui lòng di 
chuyển các xe ô tô đến cuối khu vực đón/trả. Một số phụ huynh vẫn còn dừng xe ở khu vực 
sảnh gần văn phòng nên dễ gây ùn tắt giao thông. Rất mong phụ huynh hợp tác và kiên nhẫn 
đậu xe đúng quy trình. Vui lòng không quay ngược đầu xe nếu không thực sự cần thiết và 
cần bảo đảm an toàn. Vì, một số em học sinh còn rất nhỏ do đó sẽ rất khó cho tài xế nhìn 
thấy các em thông qua gương chiếu hậu. Vì vậy, rất mong quý phụ huynh cũng sẽ chuyển 
thông điệp này đến cho các tài xế. Đây là khu vực trường học và cần phải hết sức thận trọng 
để đảm bảo an toàn cho các em học sinh và nhân viên của trường. 
 
Chương trình giáo dục kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam (OBV) sẽ diễn ra trong thời 
gian sắp đến. Một số các em học sinh nghĩ rằng đây là một hoạt động không bắt buộc. Tuy 
nhiên, trường SIS luôn cung cấp một nền giáo dục toàn diện vượt ra ngoài chương trình giảng 
dạy truyền thống. Các kỹ năng mềm và các thách thức mà học sinh được trải nghiệm trong 
suốt chương trình OBV sẽ rất hữu ích khi các em quay trở lại trường và sẽ là hành trang 
chuẩn bị cho cuộc sống của các em. Hầu hết các em học sinh đều có nguyện vọng đi du lịch 
và học tập ở nước ngoài. Với lứa tuổi của các em, việc đi du lịch là một trải nghiệm thú vị. 
Nhưng các em không biết hoặc không nhận thức được những thách thức mà các em phải đối 
mặt, hoặc sẽ không biết cách phản ứng khi gặp thách thức mới. Trong chương trình OBV, 

Sự kiện sắp tới: 
Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 

Kỳ thi Học phần 1 vào các ngày 9-15/12 

Hội chợ Giáng Sinh Từ Thiện vào 18/12 
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học sinh sẽ được đưa vào một môi trường thử thách và học cách vượt qua các khó khăn thử 
thách đó. Tôi rất mong tất cả học sinh đều tham gia vào chương trình này.  
Trân trọng, 
Christ Bradley 
Hiệu Trưởng 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Trong Học phần 1 vừa qua, tất cả học sinh đều 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 vào trường  
đến nay  đã rất tự tin, hòa đồng với tất cả các bạn trong lớp, trong trường, tạo thành một tập 
thể đoàn kết, vui vẻ . 
Trong tháng 10 các em đã có các hoạt động như sau: 

- Do HS phải nghỉ học nhiều ngày (vì bão, lụt) nên hiện nay mới hoàn thành chương 
trình học tập đến tuần thứ 9 (chậm 1 tuần so với kế hoạch). 

- Đã tổ chức kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán – Tiếng Việt cho HS lớp 4,5 và tất cả các bộ 
môn cho HS lớp 6,7,8,9,10. 

- Một số học sinh có năng khiếu đăng kí tham gia dự thi các môn năng khiếu như 
Bóng rổ; cờ vua; bơi lội, trong giải thể thao học sinh do ngành Giáo dục tổ chức. 

- Nhóm Học sinh lớp 9 tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp Quận với đề 
tài “Máy sát khuẩn tự động”, đạt giải VI cấp quận. 

Một số Kế hoạch trọng tâm tháng 11:  
- Giảng dạy chương trình tuần 10 đến tuần 14 
- GVCN các lớp gửi báo cáo cho phụ huynh về kết quả học tập của các con trong Học 

phần 1.   

- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam vào ngày thứ 6 (20/11/2020) 
tại Hội trường 

- Tổ chức bồi dưỡng cho tất cả các học sinh năng khiếu Thể thao trước khi dự thi cấp 
Quận. 

Hy vọng các bậc cha mẹ học sinh luôn hạnh phúc đón nhận sự trưởng thành từng ngày của 
các con.  
Trân trọng, 
Vũ Thị Lan  
Hiệu trưởng SVIS 
 

 
 

Thông điệp từ Hiệu phó (THCS)  
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 

Chào mừng các em đã trở lại. Hy vọng rằng tất cả các em đã có kì nghỉ tuyệt vời và 
cũng đã sẵn sàng cho Học phần 2. Chào mừng những gia đình học sinh mới đồng 
hành cùng trường SIS@Danang.  
Lịch trình cho Chương trình Giáo dục Kỹ năng Sống Outward Bound Việt Nam (OBV) năm 
nay đã được xác nhận. Các em học sinh lớp 8 và lớp 9 Song ngữ sẽ là nhóm học sinh đầu 
tiên tham gia Chương Trình Giáo Dục Kỹ Năng Sống Outward Bound tại Bình Định/ Quy 
Nhơn, dưới sự giám sát của cô Hằng, cô Nhi và thầy Robert. 
Vui lòng tham khảo thông tin dưới đây, các mẫu đơn đăng ký và thông tin chi tiết thêm sẽ 
được gửi cho quý phụ huynh trước 6 tuần, truớc khi chuyến đi OBV bắt đầu. 
 

Các Lớp  Ngày:  Nơi:  

Lớp 8A, 8B, 9A 22/02/2021 – 26/02/2021 Bình Định/ Quy Nhơn 

Lớp 4A, 4B, 4L  14-15/12/2020 Trường  
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Lớp 5A, 5L  17 – 18/ 12/2020 Trường  

Lớp 8L  25/1/2021 – 29/1/2021 Bình Định/ Quy Nhơn 

Lớp 6A, 6L  1/2/2021 - 5/2/2021 Bình Định/ Quy Nhơn 

Lớp 7A, 7L  12/4/2021 – 16/4/2021 Bình Định/ Quy Nhơn 

Lớp 10  7/6/2021 – 11/6/2021 Bình Định/ Quy Nhơn 

IG1, IG2, NCC 21/6/2021 – 25/6/2021 Bình Định/ Quy Nhơn 

 

Các câu lạc bộ ngoại khóa sau giờ học sẽ diễn ra trong vòng 6 tuần, bắt đầu vào thứ 2 ngày 
2 tháng 11 và kết thúc vào thứ 6 ngày 11 tháng 12, lúc 4 giờ 05 đến 4 giờ 45 chiều.  
Phụ huynh vui lòng đón học sinh bằng phương tiện cá nhân vì nhà trường sẽ không sắp xếp 
xe buýt cho những học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa. Các CLB trong Học phần này 
gồm có: CLB Làm vườn, CLB Xếp giấy nghệ thuật, CLB Tiếng Trung, CLB Bóng rổ, CLB lắp 
ráp Robot và CLB Cầu Lông. Chúng tôi hi vọng rằng Các CLB này sẽ giúp các em trau dồi 
thêm các kĩ năng làm việc nhóm, phát triển tính chủ động, sáng tạo, hình thành sự tự tin, 
đồng thời nâng cao vốn hiểu biết. 
 
Trân trọng, 
Daan Ebbers 
Hiệu phó (THCS) 
 

 

 
 
 

 
Thông điệp từ Hiệu phó (Tiểu học) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Trong tháng này trường chúng ta rất may mắn vì đón chào Mr Shan Whittaker tác giả cuốn 
sách “Too Much Stuff” đã đến thăm trường và đọc cuốn sách do chính ông sáng tác cho các 
em học sinh khối Tiểu học. 
 
"Too Much Stuff" là một cuốn sách tranh tuyệt vời dành cho trẻ em, dạy các em tầm quan 
trọng của việc tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa. 
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Thật vui khi thấy các em học sinh tham gia vào việc đọc và có những câu hỏi thú vị dành 
cho tác giả. 
Mr. Shan đã dành tặng một số bản sao cuốn sách của anh ấy trong thư viện của trường để 
các em học sinh có thể mượn đọc. 
 
Qúy phụ huynh cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin về sách "Too Much Stuff" theo đường 
dẫn sau: facebook / hayhaybooks. 
 
Trân trọng, 
Bradman Philip McCarthy  
Hiệu phó (khối Tiểu học) 

 

 

 
 

 

Thông điệp từ Trưởng Bộ phận học vụ (Khối THCS) 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Trong tháng này, chúng tôi rất vui mừng các lớp đã quay trở lại với các tiết sinh hoạt toàn 
trường. Các em học sinh của lớp IG2 và Nhóm “Nói Không với Túi Nhựa” đã thực hiện một 
số bài thuyết trình đầy bổ ích và thú vị. Xin chúc mừng tất cả các em học sinh đã Đạt Thành 
Tích tốt trong Học Tập và luôn học hành chăm chỉ để theo kịp những ngày nghỉ học do Bão. 
BYOD: Hãy Mang theo thiết bị của em. Các em Học sinh Trung học sẽ được phép mang 
thiết bị đến trường và được sử dụng khi có sự cho phép của giáo viên. Nếu các em học sinh 
sử dụng thiết bị khi giáo viên chưa cho phép, đó được xem là hành vi vi phạm nội quy của 
nhà trường và các em sẽ bị phạt cấm túc vào ngày hôm sau. Vui lòng liên hệ với văn phòng 
trường nếu quý vị phụ huynh cần liên lạc cho các em học sinh, thay vì trực tiếp gọi điện trên 
điện thoại di động cá nhân của các em. Chúc mọi người một tháng 11 thật an lành và ấm 
áp! 
 
Lịch thi học kì 2 như sau: 

Tiếng Anh 4 (Thi Nghe) Thứ Tư ngày 9 tháng 12 

Tiếng Anh 1 (Thi Nói) Thứ Tư ngày 9 tháng 12- Thứ Sáu ngày 11 tháng 12 

Tiếng Anh 2 (Thi Viết) Thứ Năm ngày 10 tháng 12 

Tiếng Anh 3 (Ngữ Pháp và Đọc Hiểu) Thứ Sáu ngày 11 tháng 12 

Toán 1 and 2 Thứ Hai ngày 14 tháng 12  

Khoa học Thứ Ba ngày 15 tháng 12 

 
Trân trọng, 
Harriet Casswell 
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Trưởng Bộ phận học vụ (THCS) 

 

 
        

Thông điệp từ Trưởng Bộ phận học vụ (Khối Tiểu học) 

Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Tháng 10 với lễ hội Halloween tuyệt vời. Toàn trường đã được mãn nhãn với những bộ 
trang phục hóa trang xuất sắc mà các em đem đến cho lễ hội. Điểm nổi bật của lễ kỷ niệm là 
màn khiêu vũ tuyệt vời của toàn trường. Dạo quanh các lớp học, thật vui khi thấy sự sáng 
tạo của các em học sinh thông qua việc trang trí lớp học, sẵn sàng cho lễ hội hóa trang 
Halloween. Năm nay lần đầu tiên nhà trường tổ chức cuộc thi viết về lễ hội Halloween, xin 
chúc mừng đến tất cả các em dành chiến thắng trong cuộc thi Halloween năm nay. 
 
Trân trọng, 
Naill Elliot Reed  
Trưởng Bộ phận học vụ (Tiểu học) 

 

 

 
 

 

 
 
 

 


