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Thông điệp từ Hiệu trưởng 
 

Thưa quý phụ huynh! 

Chúc mừng Năm Mới! Chúc toàn thể các em học sinh và gia đình an khang thịnh vượng trong 

năm mới! 

Thân mời toàn thể quý phụ huynh tham dự ngày hội gia đình được tổ chức vào Thứ Bảy, 

ngày 16 tháng 03, từ 09 - 11giờ sáng. Thư mời tham dự ngày hội này sẽ sớm được gửi đến 

quý phụ huynh. 

 
Ngày Màu trắng gắn kết 
Tất cả mọi người đã làm rất tốt  trong Tuần lễ chống bắt nạt học đường vừa qua và tôi xin gởi 
lời cảm ơn chân thành đến Cố vấn chuyên môn, cô Cat, người đã tổ chức tuần lễ này. Các 
em học sinh đã thể hiện sự hiểu biết về nạn bắt nạt học đường và làm thế nào để các em có 
thể đoàn kết chống lại nạn bắt nạt học đường để cùng xây dựng môi trường học tập ngày một 
tốt hơn. Điều này phù hợp với mục tiêu học tập toàn trường dựa trên đức tính TÔN TRỌNG 
và nội quy số 2 của trường là Luôn luôn tôn trọng. Qúy phụ huynh có thể truy cập vào trang 
web của trường để có thêm nhiều hình ảnh về những sự kiện đã diễn ra trong tuần cùng các 
hoạt động tuyệt vời mà các em học sinh đã tham gia như thiết kế khẩu hiệu cho áo phông, áp 
phích và vẽ tranh trên tường. 
 
Điều chỉnh giờ mở cổng trường buổi sáng 

Cảm ơn tất cả quý phụ huynh đã hợp tác tốt với việc mở cổng trường trễ hơn so với học phần 

trước. Vui lòng không đưa học sinh đến trường trước 7:45 sáng khi nhà trường chưa mở cửa. 

 

Học viện STEM 

Chúng tôi rất tự hào về các em học sinh được chọn từ các lớp 8, lớp 9 và IGCSE 1 của Học 

viện STEM, các em đã bắt đầu tham gia dự án lập trình Robotics vào đầu học phần này. Tham 

gia vào dự án này, các em học sinh sẽ được trao dồi thêm các kỹ năng và kỹ thuật lập trình 

với sự hỗ trợ của chuyên gia nhà trường, thầy Ben Snitker. 

Sự kiện tuần đến 

Ngày Hội Gia Đình – Thứ Bảy, ngày 16 tháng 03; 

từ 09-11 sáng 

Chương trình OBV Y6 ở Quy Nhơn- ngày 18 đến 

21 tháng 03 

Chương trình OBV Y7 ở Quy Nhơn- ngày 25 đến 

ngày 29 tháng 03 

Tuần lễ STEM – Tuần 8 

Kết thúc học phần 3 – Thứ Sáu ngày 12 tháng 04 
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Xây dựng tòa nhà mới (giai đoạn 2) 

 

Như quý phụ huynh đã biết, việc xây dựng tòa nhà mới đã bắt đầu vào tháng trước. Khu vực 

xây dựng đã được rào chắn cẩn thận để ngăn cách khuôn viên của trường hiện tại với vườn 

rau và hồ bơi. Vì vậy các em học sinh mẫu giáo vẫn có thể tiếp tục với các dự án làm vườn 

và sử dụng hồ bơi một cách an toàn.  

 

Anne Matley 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

Thông điệp từ Hiệu phó  
 
Chào mừng đã quay trở lại với học phần 3! Tôi hy vọng rằng tất cả các em học sinh và phụ 
huynh đã có một Tết Nguyên Đán an toàn và vui vẻ. Tôi xin chúc mọi người hạnh phúc, sức 
khoẻ và thịnh vượng trong năm mới. Đồng thời, chào mừng các học sinh và gia đình mới 
tham gia cùng chúng ta trong các học phần còn lại của năm học 2018-2019.  
 
Lịch thi  
 
Từ đầu năm học, các giáo viên đã gửi lịch thi (ToS) cung cấp chi tiết về ngày thi và nội dung  
thi cho các môn học liên quan đến phụ huynh và học sinh. Nếu phụ huynh không nhận được 
email này, vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của học sinh.Lịch thi cho học kỳ hai như 
sau:  
 

Bài kiểm tra Tiếng Anh 1 – 
Thi Nói  

20 – 22 /5 

Bài kiểm tra Tiếng Anh 2 – 
Thi Viết  

Thứ 5 (23/5) 

Bài kiểm tra Tiếng Anh 3- 
Đọc hiểu  

Thứ 6 (24/5) 

Toán * **  Thứ 2 (27/5) 

Khoa học**  Thứ 3 (28/5) 

Bài kiểm tra Tiếng Anh 4- 
Thi Nghe 

Thứ 4 (29/5) 

 
*Học sinh từ lớp 5 quốc tế trở lên phải hoàn thành hai bài thi Toán  
**Các môn trên chỉ dành cho học sinh chương trình quốc tế  
 
Họp Phụ Huynh  
 
Xin cảm ơn tất cả quý phụ huynh đã tham dự buổi họp phụ huynh vàoThứ Bảy ngày 16/2 vừa 
qua. Đó là một cơ hội tuyệt vời để quý phụ huynh gặp gỡ các giáo viên và thảo luận về quá 
trình học tập của học sinh. Nếu có bất kỳ ý kiến nào liên quan đến buổi họp phụ huynh, vui 
lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ email như sau:  chelsea.donaldson@danang.sis.edu.vn 
 
Các cuộc tranh tài 
 
Xin chúc mừng các em học sinh trong đội cờ vua của trường 
đã nỗ lực tập luyện trong thời gian nghỉ giữa giờ suốt hai tháng 
qua.Trong tháng Hai, các em đã tham gia hội thi cờ vua cấp 
thành phố Đà Nẵng. Đó là một ngày thi khó khăn và các em 
học sinh đã cố gắng hết sức.  
 

mailto:chelsea.donaldson@danang.sis.edu.vn
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Xịn chúc mừng em Hoàng Hà lớp 1 song ngữ đã đạt giải nhì môn cờ vua cấp Quận.Trong 
tháng này, em Victory, lớp 8 quốc tế đã liên tiếp đạt giải nhất môn bóng bàn cấp Quận và đạt 
giải ba môn bóng bàn cấp Thành phố. Xin chúc mừng những nỗ lực của em Victoria! 
 
Đồ dùng bị thất lạc 
 
Có một số vật dụng (mũ, áo khoác, găng tay, chai nước và hộp ăn trưa) đã được đặt trong tủ 
“Lost and Found” trong căn tin. Học sinh nên kiểm tra các hộc tủ này nếu bị thất lạc đồ đạc. 
Gia đình hãy cùng hỗ trợ giáo viên bằng cách viết tên vào mũ và áo khoác để đồ bị thất lạc 
được trả lại đúng người.  
 
Chelsea Donaldson 
Hiệu Phó 

 

Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS  
 
Kính chào quý phụ huynh, 

 
Trong tháng 2, học sinh được nghỉ tết truyền thống của dân tộc và được du xuân khắp nơi 
cùng gia đình vì vậy khi trở lại lớp học các em rất vui vẻ, bắt tay ngay vào việc học tập với 
chất lượng cao, trong đó chủ đề GD“chống bắt nạt” đặc biệt được chú trọng để xây dựng một 
trường học an toàn và thân thiện.  
 
Về chuyên môn,nhà trường tổ chức khảo sát chất lượng 2 môn : Toán và Tiếng Việt để củng 
cố kiến thức cho HS trước khi làm bài kiểm tra chất lượng giữa HK2 (tháng 3/2019) 
 
Một số học sinh giỏi đang được tham gia tranh tài ở các môn năng khiếu như sau: 
+ Có 71 HS thi HS giỏi Toán Quốc tế Kangaroo (61 HS TH và 10 HS THCS) 
+ Victoria lớp 8 quốc tế đạt giải nhất cấp Quận và giải 3 cấp Thành phố môn bóng bàn  
+ Hoàng Hà lớp 1B đạt giải nhì môn cờ vua cấp quận ngày 21/02 
+ 5 HS lớp 9 dự thi HS giỏi môn Anh văn cấp Thành phố ngày 28/2 
 
Đội học sinh dự thi bơi đang tích cực tập luyện để dự thi cấp Quận vào giữa tháng 3/2019 
(thời gian cụ thể sẽ thông báo đến phụ huynh sau). 
 
Chúc các em tự tin và giành thắng lợi! 
Chúc các bậc phụ huynh học sinh đầu xuân mới 2019 tràn đầy niềm vui và vạn sự như ý! 
 
Vũ Thị Lan 
Hiệu Trưởng SVIS 
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Thông điệp từ Trưởng Bộ phận Học vụ 
 
Tôi tin rằng phụ huynh và học sinh đã có một kì nghỉ Tết tuyệt vời. Kính chúc các em và gia 
đình một năm mới an khang thịnh vượng. Qua một học kì đầy thành công, tôi cũng muốn gửi 
lời cảm ơn tới quý phụ huynh và các em học sinh. Chúc mừng các em với kết quả học tập đã 
đạt được. 
 
Sau hàng loạt những bài kiểm tra thử thành công, việc chuẩn bị cho kỳ thi IGCSE chính thức 
đang được tiếp tục tiến hành. Danh sách dự thi của lớp iGCSE 2 đã có và lịch thi đã được 
thông báo đến các em. Đây là khoảng thời gian đầy thử thách, các em sẽ bắt đầu thi vào 
tháng Tư và kết thúc các bài thi cuối cùng vào đầu tháng Sáu.   
 
Các môn học tự chọn của các em học sinh trung học sẽ bắt đầu với 2 sự lựa chọn mới trong 
học phần này: một số em đang rèn luyện cho kỳ thi tin học văn phòng với thầy Phúc – giáo 
viên hướng dẫn môn Công nghệ thông tin của trường; và vào mỗi Thứ Năm hàng tuần, trường 
Cao Đẳng Quốc tế Pegasus sẽ đào tạo cho các em học sinh các kỹ năng liên quan đến lĩnh 
vực nhà hàng khách sạn mà các em sẽ cần khi có dự định làm việc trong lĩnh vực này. 
 
Thật tuyệt vời khi chúng tôi được gặp gỡ rất nhiều phụ huynh trong cuộc họp phụ huynh vừa 
qua. Có rất nhiều chương trình học đang diễn ra trong tất cả các lớp và thầy trò chúng tôi 
đang làm việc rất chăm chỉ trong học phần ba này. Nếu quý phụ huynh nào có bất kỳ yêu cầu 
hoặc phản hồi về các em học sinh của chương trình trung học , xin vui lòng liên hệ với tôi bất 
cứ lúc nào, theo địa chỉ email như sau; daan.ebbers@danang.sis.edu.vn 
 
Daan Ebbers 
Trưởng bộ phận học vụ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ Cố Vấn Chuyên Môn  
 
Đầu tiên, tôi muốn chúc tất cả quý phụ huynh và các em học sinh một năm mới hạnh phúc! 
Tôi hy vọng mọi người đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời và cảm thấy sảng khoái sau kỳ nghỉ Tết. 
 
Tôi muốn gởi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các em học sinh, quý phụ huynh và các bạn 
đồng nghiệp đã tham gia tuần lễ chống bắt nạt học đường đầu tiên tại trường SIS. Tuần lễ 
chống bắt nạt học đường đã diễn ra rất thành công. Các em học sinh tiểu học đã làm rất tốt 
trong cuộc thi thiết kế báo tường cũng như các em học sinh từ lớp 3-6 với các thiết kế áo 
phông.Tôi đã vô cùng tự hào về tinh thần đồng đội, và đặc biệt là những khẩu hiệu và từ ngữ 
mà các em học sinh đã sử dụng nhằm truyền tải thông điệp chống bắt nạt học đường hoặc 
chống bắt nạt qua mạng. 
 
Các em Lớp 7-9 đã có một buổi luyện tập với bộ đôi rap ‘New Fame, để sau đó các em tự 
sáng tác những đoạn rap hoặc bài thơ với thông điệp chống bắt nạt học đường và chống bắt 

mailto:daan.ebbers@danang.sis.edu.vn
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nạt qua mạng. Từng nhóm học sinh đã làm việc thật tốt như là một phần của nhóm nhạc thực 
thụ và đã trình diễn tác phẩm của mình vào cuối ngày. Hai cô gái trong nhóm New fame đã 
rất ấn tượng với Kỹ năng sáng tác thơ và khả năng sử dụng giai điệu trong các thông điệp 
của các em học sinh trường chúng ta. 
Các em học sinh  lớp IGCSE 1 & 2 được giao nhiệm vụ thiết kế một bức tranh treo tường, với 
thông điệp chống bắt nạt học đường hoặc bắt nạt trên mạng. Thiết kế ấn tượng nhất đã được 
in và treo ở trường. 
 
Tuần lễ đã kết thúc với ‘Ngày màu trắng gắn kết” và thật vui khi thấy các em học sinh và giáo 
viên trong trang phục áo phông trắng nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết chống bắt nạt học 
đường dưới mọi hình thức. Xin chúc mừng tất cả mọi người đã tham gia vào tuần lễ này! 
Tôi đã và đang làm việc với các em học sinh IGCSE 1 nhằm tư vấn cho các em về các lựa 
chọn con đường học vấn trong tương lai. Nếu quý phụ huynh muốn sắp xếp cuộc hẹn để tư 
vấn thêm về con đường học vấn cho các con, xin vui lòng liên hệ với tôi theo địa chỉ email: 
Catherine.burgess@danang.sis.edu.vn 
 
Catherine Burgesss  
Cố Vấn Chuyên Môn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ Trưởng khối Mẫu giáo 
 
Các em học sinh mẫu giáo đã bắt đầu học phần 3 với dự án trồng cây và làm vườn thật vui 
vẻ và bổ ích. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời cho tất cả các em học sinh được sinh hoạt ngoài 
trời để khám phá thiên nhiên và học cách phát triển các kỹ năng sống quan trọng. 
 
Các em thực sự rất phấn khích khi được gieo hạt giống trong luống rau của lớp mình. Các 
hoạt động như tưới nước cho hạt giống và nhổ cỏ, chăm sóc cây con đã mang lại cho các em 
rất nhiều niềm vui. Ngoài ra, các em còn nắm bắt được nhiều kiến thức khoa học thông qua 
các bài học SOSE như tìm hiểu về chức năng và các bộ phận khác nhau của cây.Trong lúc 
các em học về thành phần dinh dưỡng và nguồn gốc thực phẩm tươi sống, các em sẽ thể 
hiện được tình yêu thiên nhiên, tinh thần trách nhiệm, sự tự tin và sự hợp tác. 
 
Tuần lễ STEM sắp tới của trường sẽ được tổ chức vào đầu tháng 3. Chủ đề vẫn là “Bé có thể 
lắp ráp/ I Can Build”, tuy nhiên, trong tuần lễ sắp đến các em sẽ lắp ráp các đồ vật có thể di 
chuyển trong nước qua việc sử dụng các vật liệu tái chế như chai nhựa, thìa, xốp thấm nước, 
dây cao su, đũa, v.v. Sẽ thật tuyệt, nếu các em có thể mang theo một số đồ dùng tái chế từ 
nhà cho các dự án này. Đây là một cách tuyệt vời để nâng cao nhận thức về môi trường của 
các em. 
Võ Thị Thùy Ngân  
Trưởng khối Mẫu giáo 
  

mailto:Catherine.burgess@danang.sis.edu.vn

