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Kính chào Quý phụ huynh, 

Học phần đầu tiên trôi qua thật nhanh và hiệu quả. Chương 

trình học bơi vẫn tiếp tục diễn ra suôn sẻ và chúng tôi rất ngạc 

nhiên khi chứng kiến kỹ thuật bơi của các em đang tiến bộ lên 

rõ rệt.  

Mỗi học phần, tất cả các lớp đều tìm hiểu về một chủ đề đạo 

đức trong giờ chủ nhiệm. Chương trình đạo đức học phần một 

xoay quanh chủ đề “Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp”. Cứ hai 

tuần một lần, từng lớp sẽ thay phiên nhau trình bày một chủ đề. 

Học phần vừa qua, học sinh các lớp đã thể hiện mình là những 

học sinh tự tin trong giao tiếp qua những bài thuyết trình ấn 

tượng về các chủ đề đạo đức như: 

Lớp 8:   Tính chính trực 

Lớp 5 song ngữ: Tính kiên nhẫn 

Lớp 6 song ngữ:   Lòng khoan dung 

Lớp IGCSE 1:  Tinh thần đồng đội 

Các lớp khác cũng trình bày về những Mục tiêu học tập toàn 

trường: 

Lớp 3/4 quốc tế:  Học sinh có thành tích học tập tốt 

Lớp 1/2 quốc tế:  Học sinh tự tin trong giao tiếp 

Tất cả các lớp đều có cơ hội được trình bày bốn bài thuyết trình 

trong năm. 

Kết thúc học phần 1, các em sẽ được thưởng thức những tiết 

mục văn nghệ đặc biệt dưới sự hướng dẫn của cô Laurel. 

 

Chia tay cô Cate 

Thật buồn khi phải nói lời chia tay với cô hiệu phó, Ms Cate 

Foot vào cuối học phần này. Chồng cô phải trở về Sydney, 

nước Úc vì thay đổi công tác, do đó cô cũng về theo. Cô đã 

hoàn thành rất nhiều công việc trong thời gian ngắn đảm nhiệm 

vị trí mới tại trường chúng ta. Nhà trường chân thành cảm ơn 

sự cống hiến và những đóng góp của cô cho trường SIS tại Đà 

Nẵng. 

 Chúng tôi sẽ thông báo đến phụ huynh khi tìm được hiệu phó 

phù hợp thay thế. 

 

 

 

 

MỤC LỤC 

 Sinh hoạt thứ sáu hằng tuần 

 Chia tay cô Cate 

 Hội chợ Giáng Sinh Từ Thiện 

 Hội nghị các cấp lãnh đạo 

 Học sinh có thành tích học tập tốt 

 Cuộc thi Giáo dục Trực tuyến Thế 

giới 

 Bản tin SVIS 

 Chuyến thăm của các trường Đại 

học 

 Bản tin Mẫu giáo 
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Hội chợ Giáng Sinh Từ Thiện 

Không lâu sau khi bắt đầu học phần 2, Hội chợ Giáng Sinh Từ 

Thiện sẽ được tổ chức vào chiều thứ bảy, 12/12/2015. 

Chúng tôi mong đợi sự hỗ trợ của Hội phụ huynh một lần nữa 

cùng nhà trường đem đến cho tất cả mọi người tham dự một 

sự kiện thành công tốt đẹp.  

Phụ huynh có thể đóng góp vào Hội chợ Giáng Sinh Từ Thiện 

bằng cách quyên góp những món đồ cũ như áo quần, đồ chơi, 

sách vở, tạp chí, băng đĩa nhạc, phiếu quà tặng dành cho các 

giải thưởng hay ý tưởng cho gian hàng ẩm thực. Nhà trường 

rất hoan nghênh sự tham gia đóng góp của phụ huynh cho sự 

kiện này. Để đăng ký tham gia, quý vị vui lòng liên hệ với nhân 

viên văn phòng trường. Một nhóm nhỏ các phụ huynh đã làm 

việc với nhau trong thời gian qua và các phụ huynh trong nhóm 

luôn hoan nghênh chào đón nhiều hỗ trợ, ý tưởng khác từ cộng 

đồng phụ huynh của trường. Những năm trước, cộng đồng 

trường SIS đã làm những điều thật tuyệt vời nhằm mục đích 

gây quỹ ủng hộ cho tổ chức Phẫu Thuật Vì Nụ Cười Việt Nam. 

Tôi mong đợi một kết quả tuyệt vời nữa trong mùa Giáng Sinh 

đặc biệt năm nay. 

 

Hội nghị các cấp lãnh đạo 

 

Hằng năm, các hiệu trưởng, hiệu phó và quản lý văn phòng sẽ 

gặp nhau để cùng thảo luận về những mục tiêu, chương trình 

học và thực hành của các trường trong hệ thống. Hội nghị năm 

nay đã được tổ chức từ ngày 22/10 đến 25/10 tại trường SIS 

@ Gamuda Gardens, Hà Nội. Những cuộc họp này là phương 

pháp hữu hiệu để các cấp lãnh đạo đến từ các trường trong hệ 

thống thảo luận về mục tiêu và phương pháp thực hành tốt nhất 

cũng như tăng thêm nhận thức về những bước khởi đầu trong 

các kế hoạch mở rộng công ty. 

Kết quả cuộc thi iPSLE 

Vào tháng 7 vừa qua, các em học sinh lớp 6 đã tham gia cuộc 

thi iPSLE – kì thi lấy chứng chỉ Tốt nghiệp Tiểu học Quốc tế của 

Singapore.  Kết quả thi sẽ được gửi về trường trong vài tuần 

đầu của học phần 2. 

 

Kính chúc Quý phụ huynh và các em một kỳ nghỉ vui vẻ sắp 

đến! 

Trân trọng, 

Lesley Walker. 

Thông điệp từ cô Hiệu phó 

Thật khó để tin rằng chúng ta đã đi đến cuối học phần 1. Thời 

gian quả thực trôi nhanh khi chúng ta đạt được những điều thú 

vị trong suốt học phần 1. Tôi rất may mắn khi được quan sát và 

chứng kiến những tiến bộ trong chất lượng dạy và học ở tất cả 

các lớp. Mục Tiêu Học Tập Toàn Trường luôn được bám sát 

trong mỗi tiết học. Các em học sinh của trường đang dần dần 

trở thành học sinh giao tiếp tự tin, có tư duy công nghệ cao và 

có khả năng suy nghĩ khoa học, tích cực.  
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Các bạn lớp 1 song ngữ đang rèn luyện để trở 

thành những Học Sinh Tự Tin Trong Giao Tiếp 

Lớp 9 Song Ngữ - Học sinh ứng dụng tính sáng 

tạo trong thực hành 

Lớp IGCSE 2 - Học sinh có kỹ năng tư duy cao 
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Lớp IGCSE 1 và IGCSE 2 là minh chứng sống động cho mục 

tiêu học sinh có thành tích học tập tốt. Các em đang thực 

hành viết luận văn và trong suốt quá trình này các em sẽ học 

cách nắm bắt và trích dẫn, tham khảo thông tin để làm tư liệu 

trong bài của mình.  

Yêu cầu của bài viết là phải đảm bảo theo trình tự hợp lý và 

thông tin đưa ra phải chính xác. Đây sẽ là một quá trình lâu 

dài và mang lại những kinh nghiệm học tập quý báu và hữu 

ích trong con đường tương lai của các em. Sự kiện thú vị 

khác đang diễn ra tại trường là cuộc thi Toán “World 

Education Games”, các em sẽ thi đấu trực tuyến với với các 

em học sinh trên toàn thế giới. Tôi đã thấy một vài em học 

sinh lớp 5/6 quốc tế thi với học sinh tại Úc, Singapore, 

Pakistan, Mỹ, Anh và nhiều nước khác nữa. 

Cuộc thi “The World Education Games” phát huy tinh thần thi 

đấu và là cơ hội tốt để các em thể hiện khả năng giải toán 

nhanh nhất có thể. Người chiến thắng chung cuộc cho từng 

độ tuổi sẽ nhận được giải thưởng là chuyến đi đến thành phố 

Sydney, Úc. Như mọi người thường nói: “Hãy tham gia để 

trở thành người chiến thắng”. Tôi tin rằng một trong số các 

em học sinh trường ta sẽ đạt được kết quả này. Đây cũng là 

một hoạt động phát huy tinh thần học tập, nâng cao khả năng 

toán học và hiểu thêm về khả năng toán học của cộng đồng 

quốc tế cũng đồng thời giúp các em trở thành một công dân 

toàn cầu năng động. 

 

Như phụ huynh cũng đã được thông báo, tôi đã trở về Úc 

cùng với gia đình của tôi. Nhân đây, tôi xin bày tỏ lòng cảm 

ơn sâu sắc vì những tình cảm và sự ủng hộ của phụ huynh 

trong suốt thời gian qua khi tôi là giáo viên cũng như hiệu 

phó tại trường Quốc Tế Singapore Đà Nẵng. Các em học 

sinh của chúng ta đều rất ngoan và để lại cho tôi nhiều ấn 

tượng đẹp. Với khả năng sử dụng thành thạo hai, hay thậm 

chí ba ngôn ngữ ngay từ nhỏ, tôi tin chắc rằng các em sẽ trở 

thành công dân toàn cầu. Tôi luôn tin rằng một ngày nào đó 

tôi sẽ được tình cờ gặp các em tại Úc hay bất kỳ một nơi nào 

đó trên Trái đất này. Chúc phụ huynh và các em sẽ gặt hái 

thêm nhiều thành công trong thời gian đến. Nếu có dịp, hy 

vọng sẽ được gặp phụ huynh và các em tại nước Úc. 

Trân trọng kính chào, 

Cate Foot 

 

Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng chương trình Việt Nam 

 

Hiện nay các em đã học xong chương trình tuần thứ 9 của 

năm học. Các em học sinh mới đã hòa nhập, thân thiện với 

các bạn học sinh cũ, cùng học tập vui vẻ và tiến bộ.  

Bước vào đầu tháng 10, chương trình song ngữ đã có những 

cuộc đua tài sôi nổi của cả giáo viên và học sinh với các 

trường trên địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn. Cụ thể: 

 

www.kinderworld.net 
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Lớp 5 Song Ngữ - Học sinh có thành tích học 

tập tốt 

 

Buổi biểu diễn văn nghệ của lớp IGCSE 1  

Chuyến dã ngoại môn nghiên cứu xã hội và nhặt 

rác góp phần làm sạch bãi biển 
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 Có 4 giáo viên gồm Ms. Thúy Vân (Lớp 1), Ms. Mĩ 
Vân (Lớp 2); Ms. Cẩm Linh (Lớp 5) và Ms. Diễm 
Hằng ( THCS) tham gia cuộc thi “ Thiết kế bài giảng 
E-Learning” , vận dụng Công nghệ thông tin để nâng 
cao chất lương giảng dạy. 

 

 Học sinh giỏi môn Toán từ lớp 1 đến lớp 9 tham gia 
thi “Giải Toán qua Internet” cấp trường (đang ở vòng 
3, dự kiến đến vòng 16 sẽ dự thi cấp Quận – ngày 
14/3/2006). 

 

 Một số học sinh có năng khiếu thể dục thể thao, 
được nhà trường khuyến khích tham gia giải thể 
thao học sinh cấp Quận, hiện nay nhà trường đã 
thành lập được các đội tuyển: Bóng bàn; Cầu lông; 
Bơi lội; Cờ vua và các đội bóng đá (Nam – Tiểu học; 
Nữ THCS và Nam THCS). 

Nhà trường đã có kế hoạch tập luyện và mua sắm các vật 
dụng cần thiết cho các em trước khi dự thi và xin cảm ơn 
các thầy cô giáo Quốc tế đang rất nhiệt tình giúp đỡ luyện 
tập kỹ năng thi đấu cho học sinh. 

 

 Xin chúc mừng 12 học sinh đội Cầu lông đã hoàn 
thành phần thi ngày 16/10/2015 và 02 học sinh đội 
Bóng bàn thi đấu ngày 17/10/2015 tại Trung tâm 
Văn hóa Thể thao Quận Ngũ Hành Sơn. 

 
 Nhà trường vừa mới tiến hành khảo sát chất lượng môn 
Tiếng Việt (Tiểu học), kết quả có 61,0% học sinh đạt điểm 
Giỏi, 31,3% học sinh đạt điểm Khá và còn 7,7% học sinh còn 
ở mức TB-Yếu ( chủ yếu ở Lớp 1, các em mới làm quen mặt 
chữ chưa luyện viết được nhiều ) 
 
 Và để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tất cả các 
giáo viên sẽ tham gia HỘI GIẢNG, thực hiện đổi mới phương 
pháp “Dạy học dựa vào bối cảnh” để phát huy tốt hơn năng 

lực tư duy sáng tạo của học sinh. Ngoài ra, học sinh của các 
lớp sẽ tham gia luyện tập những tiết mục văn nghệ mà các em 
yêu thích để biểu diễn trong buỗi lễ kỉ niệm 33 năm ngày Nhà 
Giáo Việt Nam và từ ngày 22 - 30/11/2015 các đội bóng đá 
Nam-TH và Nữ-THCS sẽ thi đấu tại Sân vận động Quận Ngũ 
Hành Sơn. Cùng trong thời gian này, nhà trường sẽ chọ một 
số học sinh học giỏi môn Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 9 tham 
gia kì thi Olympic Tiếng Anh trên Internet.  
 
 Rất mong phụ huynh quan tâm và ủng hộ các hoạt động của 
nhà trường, cùng giúp các em tự tin và phát triển tích cực. 
 
 Xin chân thành cảm ơn. 
 
 
Vũ Thị Lan 
Hiệu trưởng. 
 

 

Giờ Mỹ thuật của các em nhỏ K2A 

Những học sinh tự tin trong giao tiếp lớp 3 /4 

Quốc tế 

Các em nhỏ lớp Nursery học về màu sắc 
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Thông điệp từ Trưởng Bộ Phận Học Vụ 

 

Tất cả các lớp từ lớp 3 - IGCSE hiện nay đều đã sử dụng 

chương trình “Class Dojo”. Đây là phương tiện liên lạc hữu 

hiệu nhằm cập nhật đến phụ huynh những gì diễn ra tại 

trường hằng ngày. Và kể từ bây giờ, tôi sẽ gửi đến phụ huynh 

tất cả thông tin qua phần mềm “Class Dojo”. Chúng tôi đã gửi 

đến tất cả phụ huynh thư mời tham gia. Phụ huynh có thể tải, 

cài đặt miễn phí ứng dụng tuyệt vời này và đảm bảo rằng đã 

chấp nhận lời mời của chúng tôi để luôn nhận được thông tin 

mới nhất về tình hình học tập của các em.  

Trong vài tuần nữa, các em sẽ có bài thi IGCSE thử nhằm 

giúp các em chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi chính thức sắp đến, 

diễn ra khoảng vài tháng nữa.  

Nếu phụ huynh có bất kỳ thắc mắc về kỳ thi này, vui lòng liên 

hệ với bất kỳ giáo viên phụ trách nào để được giải đáp. 

Trân trọng, 

 

Kelsey McDonald  

 

Thông điệp từ cô phụ trách chương trình Mẫu giáo 

 

Các em nhỏ đang được học về các giác quan, cách biểu hiện 

cảm xúc, bày tỏ nhu cầu và mong muốn cũng như tìm hiểu 

về nhiều quốc gia khác nhau. Các em đã thể hiện nhiều cảm 

xúc và bày tỏ những cảm nhận của mình trong suốt những 

hoạt động trên lớp. Các em rất thích sáng tạo trong giờ mỹ 

thuật và thủ công dựa theo những chủ đề được học.  

Lớp 3 /4 quốc tế của cô Tiffany đã đến thăm và giao lưu với 

các em nhỏ. Các em đã cùng hát múa và có những khoảnh 

khắc vui vẻ bên các anh chị lớp lớn. Chủ đề về các quốc gia 

cũng mang lại cho các em nhiều hứng thú trong giờ học. 

Ngày hội Đa Văn Hóa là một sự kiện mang nhiều ý nghĩa cho 

các em mẫu giáo và là dịp để các em mặc những trang phục 

truyền thống cũng như tìm hiểu về những trang phục truyền 

thống của các nước bạn. 

Trân trọng, 

 

Võ Thị Thùy Ngân 

 

Buổi biểu diễn văn nghệ 

 

Thứ ba, 27/10/2015, các em học sinh lớp lớn đã thể hiện sự 

trưởng thành của những người học Tự Tin trong Giao Tiếp 

dựa trên Mục Tiêu Học Tập Toàn Cầu thông qua buổi văn 

nghệ dưới sự hướng dẫn của cô Laurel. 

Tất cả các em học sinh lớp 7, IGCSE và lớp 2 đã có những 

tiết mục văn nghệ rất hay và đặc sắc trong buổi sinh hoạt đặc 

biệt dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 9. Xin chức mừng cô 

Laurel và các em học sinh! 

 

 

        

        

        

Những ngày cần nhớ: 

2/11 – 6/11: Kỳ nghỉ cuối học phần 1 

9/11:  Học sinh đi học lại 

11/11: Học sinh lớp 3/4 QT tham gia lớp đánh golf. 

12/11: Học sinh lớp 3/4 SN tham gia lớp đánh golf. 

16/11:  Bắt đầu chương trình hoạt động ngoại khóa 

18/11:  Học sinh lớp 5/6 tham gia lớp đánh golf 

22/11:  Học sinh SN tham gia thi bóng đá 

12/12:   Hội chợ Giáng Sinh Từ Thiện  

14/12 – 18/12: Học sinh lớp 1 đến lớp 8 SN tham 

gia kỳ thi cuối học kỳ I  

19/12 – 3/1: Nghỉ lễ Giáng Sinh 

4/1:  Học sinh đi học lại 

 

 

 

Giờ học bơi của lớp IGCSE 2 

Những công dân năng động và khỏe mạnh 

trong giờ ra chơi 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

TẠI ĐÀ NẴNG    Tháng 10 năm 2015 
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Multi-cultural Day 
The Kindergarten students demonstrated their understanding and respect for all of different cultures on Wednesday, 28 
October. Students ‘showed off’ their national costumes at a special kindergarten assembly. 
 


