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Thông điệp từ Hiệu trưởng 
 

Chào mừng năm học mới! Chào đón 140 học sinh mới tham gia học tại trường. Tôi hy 

vọng tất cả học sinh và phụ huynh đã có một kỳ nghỉ vui vẻ và bổ ích. Rất vui khi được nhìn 

thấy những gương mặt háo hức, rạng ngời của các em học sinh trong ngày đầu tiên của năm 

học. 

 

Tổng số học sinh toàn trường hiện nay là 460 học sinh và trường đã mở thêm một số tuyến 

xe buýt mới. Với lưu lượng giao thông gia tăng đáng kể, đường Vùng Trung đã trở thành 

đường một chiều vào mỗi buổi sáng từ 7h30 đến 8h30 và vào các buổi chiều.  

Chắc hẳn quý phụ huynh đã nhận được thông tin giới thiệu của giáo viên cũng như được 

thông báo cách thức liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường. Nếu phụ huynh muốn liên hệ với 

giáo viên qua điện thoại, xin vui lòng gọi từ 4h00 đến 5h00 chiều. 

Xin giới thiệu đến phụ huynh những giáo viên mới của năm học này: Mr Will Parsons chuyển 

về từ trường SIS@Gamuda Gardens và đang giảng dạy lớp 1A và 1B Song ngữ; Ms Kelsey 

Ambrose phụ trách lớp 2A và 2B Song ngữ; Mr Reinhardt Kuhn (Mr Ray) chủ nhiệm lớp 4 

Quốc tế; Mr John Kane chuyển về từ trường SIS@Gamuda Gardens đang giảng dạy lớp 5 

Song ngữ; Mr Benjamin Snitker  phụ trách giảng dạy môn Khoa học cấp Trung học, Ms 

Melissa Viljoen dạy lớp Prep; Ms Maryann Meggelin phụ trách môn SOSE (Khoa học, Xã hội 

và Môi trường) cấp Trung học; Ms Angela là giáo viên tiếng Trung mới. Và cuối cùng là Mr 

Michael Caven, giáo viên bán thời gian đảm nhận môn Âm nhạc đang dạy các em vũ đạo và 

âm nhạc của thể loại nhạc kịch. Thầy Merritt giáo viên Âm nhạc đã trở về nước vì lý do sức 

khỏe.  

Khóa học đào tạo Kỹ năng sống Outward Việt Nam(OBV)  

Nhóm học sinh đầu tiên của trường, bao gồm học sinh lớp 8 Quốc tế và lớp IGSCE đã tham 

gia chương trình huấn luyện kỹ năng sống tại Quy Nhơn. Các em được rèn luyện kỹ năng 

phối hợp đồng đội, khả năng lãnh đạo, tinh thần hợp tác, phát triển tính tự trọng, sự tự tin và 

sự bền bỉ.  Chuyến trải nhiệm đặc biệt này bao gồm những hoạt động như đi bộ đường dài,   

Những ngày cần nhớ 

Nghỉ bù lễ Quốc Khánh – Thứ Hai, ngày 3/9 

Ngày hội STEM khối Mẫu giáo – Ngày 5/9 và 6/9 

Ngày hội STEM toàn trường – Ngày 6/9 

Họp phụ huynh – Thứ Bảy, ngày 8/9/18 (9h00 – 11h00) 

Tết Trung Thu – Ngày 21/9/2018 

Ngày cuối của HP 1 – Thứ Sáu, ngày 13/10/18 
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cắm trại, leo núi và nhiều hoạt động ngoài trời lý thú mang tính giáo dục khác. Học sinh lớp 8 

và lớp 9 sẽ là nhóm tiếp theo tham gia vào khoảng cuối tháng 10. 

 

Chương trình giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán)  

Mục đích của STEM là triển khai việc sử dụng những thuật toán và dữ liệu khoa học để hiểu 

được thế giới tự nhiên cũng như con người nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống con người. 

Tám giáo viên của trường đã được tham dự khóa đào tạo giáo dục STEM tại thành phố Hồ 

Chí Minh và rất háo hức đem đến cho học sinh Ngày Hội STEM đầu tiên của trường diễn ra 

vào ngày 6/9/2018. Trong năm học, nhà trường sẽ lần lượt giới thiệu đến học sinh những khái 

niệm, bài tập cần thiết về STEM để học sinh thiết lập kỹ năng giải quyết đa chiều. Từ đó các 

em có thể học được tiến trình thiết kế, tiếp tục vận dụng và phát triển kỹ năng tư duy phản 

biện thông qua những dự án thực nghiệm.   

 

Anne Matley 

Hiệu trưởng 

 
Thông điệp từ Trưởng Bộ phận Học vụ 

 
Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh, 

Chào mừng các em đến với năm học mới 2018 – 2019 tại trường SIS, Đà Nẵng. 

Khi trường của chúng ta ngày càng phát triển và thịnh vượng, chúng tôi mong muốn mang lại 

tất cả những cơ hội học tập mới cho các em. Một trong những cơ hội học tập đó là STEM 

(Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học). Một số giáo viên trường đã tham gia đợt tập 

huấn về STEM tại thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra những sáng kiến làm thể nào để đưa 

STEM vào chương trình học thực tiễn của trường SIS. Vào ngày 6/9/2018, trường SIS, Đà 

Nẵng sẽ tổ chức ngày Hội STEM đầu tiên để các em học sinh có thể học cách giải quyết vấn 

đề, tư duy logic và tham gia các hoạt động thực hành khác nhau trong nửa ngày học tại lớp.  

Đây là một cơ hội tuyệt vời dành cho tất cả học sinh để các em có thể thực hành những bài 

tập lớn cùng nhau.  

Năm nay trường có thêm nhiều học sinh mới và tôi rất ấn tượng với sự thân thiện và nhiệt 

tình của các em học sinh hiện tại đối với các bạn mới. Nhân cơ hội này, tôi xin chúc mừng 

lớp IGCSE năm vừa qua, em Triều và Tùng đã đạt kết quả xuất sắc kì thi Cambridge. Các em 

hoàn toàn có thể hãnh diện về những gì mình đã đạt được và trường rất tự hào về các em.  

Với cương vị là Trưởng bộ phận học vụ mới, tôi rất mong được phụng sự các em học sinh và 

gia đình. Tôi hy vọng mọi người sẽ có một năm học vui vẻ, thành công và nhà trường sẽ luôn 

sát cánh để giúp các em đạt được những Mục tiêu học tâp toàn trường.  

 

 
 

Daan Ebbers 
Trưởng Bộ phận Học vụ 
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Thông điệp từ Hiệu Phó  
 
Chào mừng các em học sinh, quý phụ huynh và các thầy cô giáo trở lại trường trong năm học 
mới 2018-2019! Tôi hi vọng tất cả gia đình đều tận hưởng một kì nghỉ hè đầy niềm vui và 
thích thú. Xin gửi lời chào nồng nhiệt đến các học sinh và gia đình mới đã tham gia cùng 
chúng ta trong năm học này. 
 

Khóa học đào tạo Kỹ năng sống Outward Bound 

Ba mươi mốt học sinh lớp 8 quốc tế, IGCSE 1, IGCSE 2 và bốn giáo viên của trường vừa trở 

về sau một tuần lễ tuyệt vời với Outward Bound Việt Nam tại Quy Nhơn. Các em học sinh đã 

có năm ngày bốn đêm tham gia các hoạt động: đi bộ đường dài, hoạt động xây dựng nhóm, 

cắm trại và các hoạt động giáo dục ngoài trời thú vị khác. Được trải nghiệm những thử thách, 

các học sinh và giáo viên đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời! 

Lịch tham gia Outward Bound cho các lớp năm nay như sau: 

Lớp 8 và lớp 9 Song Ngữ:  22/10 - 26/10/2018 

Lớp 6 Quốc tế và Lớp 6 Song Ngữ: 18/03 - 22/03/2019 

Lớp 7 Quốc tế và Lớp 7 Song Ngữ: 25/03 - 29/03/2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đón học sinh sau giờ học 

 

Chân thành cảm ơn quý phụ huynh và tài xế đã và đang tiếp tục tuân thủ các quy định đưa 

đón học sinh của nhà trường. Ô tô cần di chuyển đến sát khu vực đưa đón. Đây không phải 

là khu vực để dừng xe. Cảm ơn các gia đình đã đặt tên học sinh trên màn hình kính phía 

trước xe. Điều này giúp cho giáo viên trực có thể đọc tên học sinh cần đón dễ dàng hơn. Một 

điều cần lưu ý nữa là từ 3.30 đến 4.30 chiều, đường vào trường sẽ là một chiều và  phụ huynh 

chỉ được rẽ phải khi ra khỏi cổng. Sự hợp tác của phụ huynh trong việc tuân theo quy định 

này được đánh giá cao và đảm bảo mọi người đều an toàn trong khoảng thời gian cao điểm 

này. 

 

Sử dụng thiết bị sau giờ học 

Một lời nhắc nhở nữa là học sinh không được phép sử dụng thiết bị sân chơi, sân bóng đá, 

sân bóng rổ sau giờ học. Học sinh được đón bởi phương tiện cá nhân phải ngồi trước khu 

vực chờ đón của trường – nơi luôn có giáo viên trực. 

 

Lịch thi cuối học kỳ 

Giáo viên chủ nhiệm sẽ nhận được email về Lịch thi cuối kỳ (ToS) trong tuần tới, cung cấp 

chi tiết về ngày thi và nội dung thi cho các môn học trong học kỳ một. Nếu phụ huynh không 

nhận được thông tin này, vui lòng liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm của học sinh. Lịch thi cho 

học kỳ 1 như sau: 
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Bài kiểm tra Tiếng Anh 1 – Thi Nói 2 – 3 /1/ 2019 

Bài kiểm tra Tiếng Anh 2 – Thi Viết  4 /1/ 2019 

Bài kiểm tra Tiếng Anh 3 – Thi Đọc hiểu 7 /1/ 2019 

Toán* **  8 /1/ 2019 

Bài Kiểm tra Tiếng Anh 4 – Thi Nghe 9 /1/ 2019 

Khoa Học** 10 /1 / 2019 
*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. 

  Chelsea Donaldson 
  Hiệu Phó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thông điệp từ cô Hiệu trưởng SVIS 
 
Kính gửi Phụ huynh học sinh, 
 
Trong không khí hân hoan đón chào năm học mới 2018 - 2019, nhà trường rất vui mừng đón chào  
252 học sinh /13 lớp (Từ Lớp 1 đến Lớp 9) trở lại lớp học  sau 1 tháng nghỉ hè cùng với gia đình. Đặc 
biệt là sự đón nhận 48 HS mới từ nhiều trường khác nhau chuyển về. Chúng tôi xin cảm ơn các bậc 
cha mẹ học sinh đã dành nhiều tình cảm và niềm tin vào nhà trường.  
Đầu năm học mới, nhà trường đã cố gắng hết sức để đáp ứng mọi nhu cầu học tập và rèn luyện của 
học sinh. Vì vậy, chỉ sau 2 tuần đầu tiên, nề nếp học tập của các lớp đều đã ổn định tốt.  Các em học 
sinh mới chuyển đến cũng đã tự tin, hòa nhập với môi trường học tập mới rất thân thiện và hạnh 
phúc. 
Các kết quả học tập trong tháng Tám và các sinh hoạt chung sẽ được thông báo trong Cuộc Họp 
Phụ Huynh đầu năm vào ngày 8 tháng 9 năm 2018. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến 
đóng góp tích cực từ phía phụ huynh cho các hoạt động chung của nhà trường trong Cuộc Họp đầu 
năm. 
 
Trân trọng, 
 
Vũ Thị Lan 
Hiệu trưởng SVIS 

 

Thông điệp từ Trưởng khối Mẫu giáo 

Chào mừng các em quay trở lại năm học mới.  Tôi tin rằng mọi người đều có một kỳ nghỉ hè 

tuyệt vời và bây giờ đã sẵn sàng cho một năm học tốt đẹp phía trước. Vào ngày 5 – 6/9/2018, 

trường sẽ tổ chức ngày Hội STEM dành cho khối Mẫu giáo với chủ đề “Tôi Có Thể Lắp Ráp”  

Ngay từ ngày đầu của năm học, các em học sinh đã rất phấn khởi, ổn định và đi vào nề nếp 

cũng như dần quen với những sinh hoạt ở trường. Trọng tâm bài học của tháng này xoay 

quanh chủ đề bản thân, cơ thể, bạn bè, lớp học và trường học.  
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Thật tuyệt khi thấy các em lớp Nursery trở nên thoải mái và tự lập hơn trong lớp học. Các em 

đã có thể tự cầm muỗng xúc ăn và dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi, đây cũng là một trong những 

thành tích các em đạt được cho đến bây giờ.  

Trong khi các em lớp K1 có thể tự giới thiệu ngắn về bản thân trước lớp như: “Tên tôi là…”, 

“Tôi...bao nhiêu tuổi”, “Tôi đến từ….”, thì các em lớp K2 đang học tập chăm chỉ để tạo thói 

quen tốt ngay những ngày đầu. Các em đã có thể lên xuống cầu thang một cách trật tự và 

biết đứng đợi trong hàng mà không chen lấn hay xô đẩy.  

Các em học sinh lớp Prep – Dự bị tiểu học mỗi tuần được học các chủ đề đạo đức khác nhau 

nhằm khuyến khích các em cư xử văn minh, lễ phép. Các em đã có khoảng thời gian tuyệt 

vời khi làm quả trứng nổi trên nước muối và tạo hình phổi người bằng bong bóng cũng như 

tái sử dụng chai nhựa trong các giờ Khoa học. Đây là một phương pháp học tập tốt để thúc 

đẩy kỹ năng tư duy cao cho các em và tạo niềm vui trong học tập. 

Võ Thị Thùy Ngân 

Trưởng khối mẫu giáo 

 

 

 

 


