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Thông điệp từ Hiệu trưởng 
 

Kính gửi quý phụ huynh, 

Học phần 1 đã khép lại với tuần lễ Văn hóa Quốc tế đầy thú vị. Mục tiêu học tập toàn trường 

chủ đề “Tôn trọng bản thân và người khác” được nhấn mạnh trong lớp cũng như trong buổi 

sinh hoạt toàn trường. Tôi hy vọng sự kiện này đã giúp học sinh hiểu sâu hơn những giá trị 

của một công dân toàn cầu. 

Mục tiêu tháng 10: 

Chủ đề đạo đức: Tinh thần làm việc nhóm – Học sinh IGCSE sẽ trình bày một hoạt động 

các em được trải nghiệm tại Outward Bound và chứng minh một nhóm với tinh thần đồng đội 

tốt sẽ giúp nhóm hoàn thành nhiệm một cách nhanh chóng. 

Mục Tiêu Học Tập: Học sinh có thành tích học tập tốt – Trong các giờ sinh hoạt chủ nhiệm, 

giáo viên đã giảng giải cho học sinh về tính kiên trì, hành động dựa trên những phản hồi và 

Không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả học tập tốt hơn. Lớp 6A sẽ trình bày sự cố gắng 

để tiến bộ trong tiết mục biểu diễn đọc “Tongue Twister” (Đọc nhanh một câu khó) 

Mục Tiêu Học Tập: Tôn trọng văn hóa quê hương và tôn trọng sự khác biệt văn hóa 

Giá trị đạo đức: Tinh thần hợp tác 

 

Tuần lễ STEM lần thứ hai sẽ được tổ chức trong tuần 4. Tôi tin chắc rằng các em sẽ về kể 

với ba mẹ về những cơ hội được thực hành kỹ năng suy nghĩ khoa học, tinh thần đồng đội 

và sự sáng tạo.  

Nhóm học sinh thứ hai hoàn thành khóa học kỹ năng tại Outward Bound đã trở về. Học 

sinh lớp 4 và lớp 5 sẽ có cơ hội trải nghiệm hoạt động cắm trại qua đêm tại trường. 

Sự kiện sắp đến 

Giao lưu thể thao – Ngày 01/11 

Khóa học OBV tại trường - Lớp 4: Ngày 6 – 7/1 

Khóa học OBV tại trường - Lớp 4: Ngày 8 – 9/1 

Tuần lễ STEM : từ ngày 12/11 

Lễ chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam : 8h30 

sáng ngày 20/11 

Sự kiện Chụp ảnh lớp: Ngày 21 – 22/11 

Hội chợ Giáng Sinh Từ Thiện: 9h00 – 11h00 

sáng, thứ Bảy, ngày 8/12  

Bắt đầu từ HP 3 – Cổng trường mở lúc 7h45 sáng  
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Học sinh sẽ tham gia các hoạt động nhóm và thử thách với huấn luyện viên của Outward 

Bound vào ban ngày và ngủ tại hội trường vào ban đêm.  

 

Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện sẽ diễn ra từ 9h00 đến 11h00 sáng thứ Bảy, ngày 08/12. Số 

tiền quyên góp sẽ được ủng hộ cho tổ chức Phẫu Thuật Vì Nụ Cười. Phụ huynh hãy lưu ngày 

này và sẽ sắp xếp thời gian để tham gia chương trình cùng các con.  

 

Anne Matley 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Thông điệp từ Hiệu Phó 
 
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 hai. Chào mừng những gia đình học sinh mới đồng hành cùng trường 
SIS@Danang.  
 
Khóa học kỹ năng Outward Bound – Bậc Trung Học 
Khối lớp 8, lớp 9 song ngữ cùng với thầy Ben và cô Hằng đã có một tuần trải nghiệm lý thú ở 
Outward Bound Quy Nhơn. Học sinh tự cắm trại, leo núi, nấu ăn và hoàn thành các trò chơi, 
hoạt động tập thể. Mặc dù mệt nhưng các em đã chia sẻ đầy hào hứng những trải nghiệm thú 
vị sau khi quay về.  
 
Lịch trình tiếp theo cho từng khối như sau: 
Lớp 6 Quốc tế và lớp 6 Song ngữ                                     18/3 – 22/3/2019 
Lớp 7 Quốc tế và lớp 7 Song ngữ                                     25/3 – 29/3/ 2019 
 
Khóa học kỹ năng Outward Bound – Lớp 4 và lớp 5 
Học sinh lớp 4 và lớp 5 có cơ hội tham gia chương trình giới thiệu giáo dục kỹ năng sống 
Outward Bound tại trường trong hai ngày và một đêm. Học sinh sẽ tham gia các hoạt động 
và thử thách được thiết kế phù hợp với các em cả ngày và ngủ tại hội trường vào buổi tối. 
Thông tin chi tiết sẽ sớm được gửi đến phụ Huynh khối lớp 4 và lớp 5. 
 
Lịch trình cụ thể như sau: 
Lớp 4 Song ngữ và lớp 4 Quốc tế                                    6/11 – 7/11/2018 
Lớp 5 Song ngữ và lớp 5 Quốc tế                                    8/11 – 9/11/2018 
 
Hoạt động ngoại khóa 
Chương trình hoạt động ngoại khóa đã bắt đầu từ thứ Hai, ngày 29/10/2018, sẽ diễn ra trong 
6 tuần và kết thúc vào thứ Tư, ngày 5/12/2018. Thông qua các câu lạc bộ ngoại khóa này nhà 
trường tin rằng các em sẽ được phát triển toàn diện. Các em học sinh đang háo hức tham gia 
các hoạt động ngoại khóa bao gồm CLB Khoa học, CLB Trang trí giáng sinh, CLB Thủ công 
tái chế và CLB Bắn bia. 
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Bình nước uống 
Vài tuần qua có nhiều học sinh mang bình nước thủy tinh đến trường, đã có một số trường 
hợp học sinh đánh rơi và làm văng các mảnh thủy tinh xuống sàn. Tôi yêu cầu học sinh không 
nên mang theo bình thủy tinh mà chỉ nên sử dụng bình nhựa ở trường. 
 
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. 
 
Ngày chụp hình lớp 
Ngày Chụp hình sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11/2018. Giáo viên chủ nhiệm sẽ thông 
báo đến học sinh ngày chụp hình cụ thể. Lưu ý học sinh phải mặc đồng phục hằng ngày chỉnh 
tề khi chụp hình.  
 
Lịch thi 
Lịch thi học kì 1 như sau: 

Tiếng Anh 1 – Thi Nói 2/1 - 3/1/2019 

Tiếng Anh 2 – Thi Viết 4/1/2019 

Tiếng Anh 3 – Ngữ Pháp Và Đọc Hiểu 7/1/2019 

Toán*   ** 8/1/2019 

Tiếng Anh 4 – Thi Nghe 9/1/2019 

Khoa học** 10/1/2019 

*Lớp 5 trở lên phải thi 2 môn toán.  
**Chỉ dành cho lớp Quốc tế 
 
Nếu học sinh phải vắng mặt trong kì thi học kì 1 vì lý do gì, phụ huynh cần liên hệ với trường 
và giáo viên chủ nhiệm để sắp xếp cho học sinh thi bù vào ngày khác. Xin lưu ý học sinh sẽ 
không được thi sớm hơn lịch quy định.  
Chelsea Donaldson 
Hiệu Phó 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thông điệp từ Cô Hiệu trưởng SVIS 
 
Kính thưa các bậc cha mẹ học sinh, 
Trong Term 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, cùng hướng 
về mục tiêu học tập chung để trở thành những công dân toàn cầu. 

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

- Hoàn thành chương trình học tập đến tuần thứ 11. 
- Học sinh lớp 4, 5 vừa hoàn thành bài kiểm tra môn giữa Học kỳ 1 môn Toán – Tiếng Việt.  
- Học sinh lớp 1,2,3 hoàn thành bài khảo sát chất lượng môn Tiếng Việt 
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- Học sinh THCS cũng đã hoàn thành bài tập kiểm tra 1 tiết ở tất cả các bộ môn. 
- GVCN các lớp đã báo cáo cho phụ huynh biết kết quả học tập của các con trong term 1 . 

- Một số học sinh  đăng kí tham gia dự thi các môn năng khiếu như Bóng chuyền ; cầu lông; cờ 

vua ; bơi lội;… trong giải thể thao học sinh do ngành Giáo dục tổ chức. 

- Học sinh lớp 8+9 tham gia khóa học GD kĩ năng sống (OBV) tại Bình Định từ 22/10 đến 26/10 

/2018. 

- Nhóm Học sinh lớp 9 tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật với đề tài “Máy dọn rác từ 

vật liệu tái chế” đã dành giải nhì cấp Quận và đang chuẩn bị để tiếp tục dự thi cấp Thành phố. 

- Có 84 học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 đăng kí dự thi Toán Quốc tế Kangaroo do công ty IEG toàn 

cầu tổ chức. 

- 205 học sinh đăng kí mua BHYT tại trường, hướng đến 100% HS đều có thẻ BHYT. 

 
Một số Kế hoạch trọng tâm của Term 2 dự kiến như sau: 

- Các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Tổ chức cho Học sinh lớp 4 đi thăm quan Nhà máy xử lí nước sạch tại Sân bay quốc tế Đà 

Nẵngvào ngày 21/11. 

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

- Tháng 12: Ôn tập, kiểm tra Học kì 1. 

- Trước khi kiểm tra HK1, GV các lớp có kế hoạch phụ đạo miễn phí cho những học sinh còn 

yếu từ 4:00 -5:00 pm, phụ huynh 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. 

- Từ 10/12 -14/12/2018 : Học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 làm bài kiểm tra HK1 

- Từ 17/12/2018 đến 1/1/2019: Học sinh nghỉ Noel và tết dương lịch. 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 đên 10:00 ) 

từ 26 /12 đến 31/12. 

- Ngày 25/1 kết thúc học phần 2.  

- Dự kiến họp PHHS cuối Học kỳ 1 vào ngày thứ 7 (19/1). 

Chúc các bậc cha mẹ học sinh có những ngày thật hạnh phúc cùng với các con trong các dịp nghỉ.   

 
Trân trọng, 
Vũ Thị Lan 
Hiệu Trưởng SVIS 
 
Thông điệp từ Trưởng Bộ Phận Học Vụ 
 
Chứng nhận kết quả kì thi “Tốt Nghiệp Trung Học Đại Cương Quốc Tế IGCSE” của Cambridge 

năm học 2018 đã được gửi đến trường. Học sinh có thể tự hào về những thành tích mà các 

em đã đạt được. 

 

Các giáo viên đang làm việc tích cực với tất cả giáo viên ở các trường SIS trong hệ thống trên 

cả nước để biên soạn đề thi học kì 1.  

 

Lễ hội hóa trang Halloween diễn ra vào ngày 31/10 vừa qua đã đem lại rất nhiều niềm vui cho 

các em học sinh. Toàn trường đã được mãn nhãn với những bộ trang phục hóa trang xuất 

sắc mà các em đem đến cho lễ hội.  

 

Học sinh Trung học nếu đi học sau 8h30 cần phải báo cáo với văn phòng trường để được 

điểm danh. 

 

Vừa qua, nhà trường đã ghi nhận một vài trường hợp học sinh đạo văn khi các em sao chép 

và sử dụng thông tin trên mạng internet để làm bài luận. Đây là việc sử dụng từ và ý tưởng 

của người khác mà không ghi nguồn trích dẫn phù hợp.  
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Để bổ sung vào bài thuyết trình về tính trung thực trong học tập của năm học này, tôi sẽ làm 

việc với giáo viên tiếng Anh và giáo viên môn SOSE- Khoa học Xã hội & Môi trường để tổ 

chức các buổi thảo luận về đạo văn cho các em học sinh khối trung học. Nội dung thuyết trình 

bao gồm làm thế nào để tránh đạo văn bằng cách diễn giải và trích dẫn chính xác các nguồn 

tham chiếu. Đây là một trong những kỹ năng học tập mà học sinh cần có để phát triển con 

đường học tập trong tương lai.  

 

Daan Ebbers 
Trưởng bộ phận học vụ 
 

 
 
Thông điệp từ Cố vấn Chuyên môn 
 
Tôi hy vọng rằng mọi người đã có kì nghỉ vui vẻ trước khi bắt đầu học phần hai.  

Chúng ta đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian bận rộn trước khi kết thúc học phần một. 

Nhà trường đã tổ chức những buổi giao lưu “Cà phê trò chuyện với Cố vấn chuyên môn” dành 

cho phụ huynh học sinh từ lớp 6 trở lên. Đây là cơ hội để quý phụ huynh có thể gặp gỡ và 

trao đổi thông tin cùng với tôi và Trưởng bộ phận học vụ, và tôi cũng có dịp trình bày các 

phương pháp làm thế nào để có những kỹ năng học tập hiệu quả nhất cho các em. Các buổi 

trò chuyện như thế này sẽ được tổ chức đều đặn và thư mời sẽ được gửi đến quý phụ Huynh 

trong hoạt động lần tới.  

Tôi và các em học sinh cấp 3 cũng đã cùng nhau trao đổi về vấn đề bắt nạt học đường thông 

qua những buổi nói chuyện trước lớp. Các em học sinh lớp IGCSE 1 và IGCSE 2 đã tham gia 

buổi học về Giáo Dục Giới Tính và Các Mối Quan Hệ Lành Mạnh. Tôi sẽ luôn duy trì các buổi 

họp với học sinh lớp IGCSE 1 & 2, giúp các em Định Hướng Tương Lai phù hợp để các em 

có thể tạo ra và hoàn thiện “Hồ sơ năng lực” tương lai. Hiện tại tôi đang tập trung vào phần 

hướng dẫn viết sơ yếu lí lịch.  

Tôi đã và đang gặp gỡ các em và phụ Huynh học sinh lớp IGCSE 1, IGCSE 2 để thảo luận 

về kế hoạch học tập tương lai ở SIS hay ở nước ngoài. Để cùng thảo luận và được tư vấn về 

định hướng tương lai cho các em học sinh, quý phụ Huynh vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ 

email là Catherine.burgess@danang.sis.edu.vn. 

Catherine Burgess 

Cố vấn chuyên môn/Giáo viên EFL 

 
Thông điệp từ Trưởng khối Mẫu giáo 
 
Tháng này, nhà trường đã tổ chức ngày hội Văn Hóa Quốc Tế cho học sinh khối mẫu giáo. 
Đây là dịp các em có thể giới thiệu những bộ trang phục truyền thống của đất nước mình đến 

mailto:Catherine.burgess@danang.sis.edu.vn
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với các bạn. Các em đã được thảo luận và khám phá kiến thức địa lý của một số quốc gia 
trên thế giới cũng như học cách nói “xin chào” và “tạm biệt” bằng các ngôn ngữ khác nhau. 
Học sinh đã rất thích thú trong buổi sinh hoạt toàn trường tại hội trường khi được xem những 
màn trình diễn của các lớp và sau đó được nếm thử những món ăn truyền thống. Nhân cơ 
hội này, nhà trường xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý phụ huynh đã dành thời 
gian quý báu đến tham dự ngày hội và mang đến những món ăn truyền thống chia sẻ với mọi 
người.  

Học sinh đã được học, hiểu và tôn trọng những điểm tương đồng và khác biệt. Các em đã 
nhận thức được thế nào là một cá thể duy nhất độc đáo trong số những con người tuyệt vời 
khác trên thế giới. Hãy cùng các em nhấn mạnh khẩu hiệu “Chia sẻ sự tương đồng, tôn vinh 
sự khác biệt” 

Ngày hội STEM (Khoa học, Công Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học) học phần 2 sẽ bắt đầu 
vào tuần thứ 4, ngày 12-16/11/18. Lần này, nhà trường sẽ tiếp tục chủ đề “Tôi có thế 
lắp ráp” và tập trung vào việc lắp ráp những thiết bị có thể di chuyển được. Chúng tô i 
tin rằng STEM đem lại cho học sinh cơ hội được sáng tạo, giải quyết vấn đề, trau dồi 
kiến thức về nguyên lý toán học, phát huy kỹ năng phối hợp tay và mắt, cách đặt câu 
hỏi và kỹ năng vận động cũng như có được nhiều niềm vui trong học tập.  

Lễ hội Halloween dành cho khối mẫu giáo đã được tổ chức theo cách không gây sợ 
hãi cho các em. Học sinh đã rất thích thú được hóa trang và tham gia vào các hoạt 
động trong ngày hội cũng như đi “Xin kẹo hay bị ghẹo” - Trick or treating” – tại một số 
lớp học khác nhau ở trường.  

Võ Thị Thùy Ngân 
Trưởng khối mẫu giáo 


