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Thông điệp từ Hiệu trưởng, 
Kính chào quý phụ huynh, 
 
Thầy cô giáo và các em học sinh đã có buổi lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 thật đáng nhớ! Thay 
mặt cho toàn thể nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm mà quý phụ huynh đã dành cho 
tập thể giáo viên, cũng như những phụ huynh đã tham dự buổi biểu diễn văn nghệ của các em học sinh. 
Đối với những quý phụ huynh không thể tham dự được, vui lòng xem hình ảnh và video của buổi diễn văn 
nghệ thông qua trang web của trường. 
 
Tôi xin chào mừng các giáo viên trợ giảng mới, thay thế cho các giáo viên mẫu giáo nghỉ thai sản: Cô Tống 
Thị Hải Luyến- là giáo viên trợ giảng của lớp mẫu giáo K1 và Cô Nguyễn Thị Hương- là giáo viên trợ giảng 
của lớp mẫu giáo K2B. 
 
Trong tháng vừa qua, các em đã tập trung vào rèn luyện các đức tính Hợp tác, Trách nhiệm và Siêng 
năng với mục tiêu học tập toàn trường trong tháng này là Trở thành Công Dân Năng động và Trách 
nhiệm. Hầu hết các lớp đã thể hiện rất tốt các chủ điểm trên thông qua các bài hát, hình ảnh và các tiết 
mục biểu diễn đặc sắc trong giờ sinh hoạt toàn trường. Điều này thể hiện rõ các em là những người giao 
tiếp tự tin. 
 
Rất mong quý phụ huynh có thể tham dự đông đủ Hội chợ Giáng sinh Từ thiện do trường tổ chức vào sáng 
thứ Bảy ngày 7 tháng 12. Năm nay, Hội chợ Giáng Sinh Từ Thiện sẽ hỗ trợ tổ chức Caritas. Tổ chức này 
hỗ trợ các dịch vụ phát triển về con người, bao gồm Giáo dục và Kỹ năng sống cho giới trẻ, hỗ trợ người 
khuyết tật và tổ chức các chương trình học bổng dành cho học sinh nghèo. Vui lòng tham khảo thêm thông 
tin tại liên kết sau: https://www.caritas.org/where-caritas-work/asia/vietnam/. 
 
Năm nay, Hội chợ Giáng Sinh Từ Thiện sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn và đặc biệt hơn với nhiều tiết 
mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc, các hoạt động ngoài trời thú vị, các trò chơi có giải thưởng lớn, và nhiều 
gian hàng ăn uống khác nhau. Ngoài ra, những sản phẩm nói không với Túi nhựa do chính các em học 
sinh của hội Bye Bye Plastic bags làm ra cũng sẽ được bày bán tại các gian hàng trong Hội chợ. Dĩ nhiên, 
phần không thể thiếu trong hội chợ là chuyến thăm của ông già Noel để các em học sinh có thể chụp những 
khoảnh khắc đáng nhớ trong Hội chợ Giáng sinh này. 
 
Cảm ơn quý phụ huynh đã đóng góp các giải thưởng cho trò chơi bốc thăm trúng thưởng. Ngoài ra, chúng 
tôi cũng rất vui mừng khi nhận được những đóng góp bằng các vật phẩm – đồ dùng còn mới có thể bán 
được trên gian hàng của Shoppee và các loại sách báo cũ cũng được bày bán trong hội chợ lần này. 
Thông tin chi tiết về các hoạt động trong Hội chợ và thời gian bắt đầu bán phiếu coupons tại văn phòng 
trường cũng sẽ được thông báo đến quý phụ huynh trong tuần này. 
 
Trân trọng, 
Hiệu Trưởng 
Anne Matley 

Sự kiện tuần đến: 

Chương trình Giáo dục Kỹ năng sống OBV 
dành cho lớp IG2 diễn ra từ ngày 2-6/12. 
Hội chợ Giáng Sinh Từ Thiện: sẽ được tổ 
chức vào ngày 7/12 từ 9-11 giờ sáng. 
Kỳ nghỉ Giáng Sinh: sẽ bắt đầu sau thứ Sáu 
ngày 20/12. 
Tuần lễ STEM/Tuần lễ sức khỏe: sẽ bắt đầu 
vào ngày 6/1. 
Học kỳ 1: sẽ kết thúc vào ngày 17/1. 

https://www.caritas.org/where-caritas-work/asia/vietnam/
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Thông điệp từ Hiệu Phó (Khối Trung học) 
 
Kính thưa quý phụ huynh, 
 
Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện 
 
Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện là một sự kiện gây quỹ từ thiện cộng đồng do nhà trường tổ chức. Hội 
chợ sẽ mang đến niềm vui cho mọi lứa tuổi. Lợi nhuận thu được sẽ được quyên góp cho tổ chức từ 
thiện Caritas, Việt Nam. Vào ngày Hội chợ, thay vì dùng tiền mặt nhà trường sẽ bán các coupons trị 
giá 10.000 đồng mỗi phiếu. 
 
Hội chợ sẽ diễn ra tại trường vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 12, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng. 
 
Mọi đóng góp xin vui lòng gửi đến văn phòng chậm nhất vào Thứ Sáu ngày 6 tháng 12. Nếu quý phụ 
huynh muốn mở bán một gian hàng, xin vui lòng thông báo cho nhân viên văn phòng trường. Rất mong 
sự tham dự đông đủ của quý phụ huynh trong Hội Chợ Giáng Sinh lần này. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lịch Thi 
 
Kỳ thi học kỳ 1 sẽ bắt đầu vào thứ Hai ngày 9 tháng 12 và kết thúc vào thứ Ba ngày 18 tháng 12. 
Lịch thi như sau: 

Bài kiểm tra tiếng Anh 1 Ngày 9, 10, 11 tháng 12 năm 2019 

Bài kiểm tra tiếng Anh 2 Ngày 12 tháng 12 năm 2019 

Bài kiểm tra tiếng Anh 3 Ngày 13 tháng 12 năm 2019 

Toán (Chỉ dành cho học sinh 
chương trình Quốc tế) 

Ngày 16 tháng 12 năm 2019 

Khoa học (Chỉ dành cho học 
sinh chương trình Quốc tế) 

Ngày 17 Tháng 12 năm 2019 

Bài kiểm tra tiếng Anh 4 Ngày 18 Tháng 12 năm 2019 

 
Trân trọng cảm ơn và kính chào, 
Daan Ebbers 
Hiệu Phó Khối Trung học 
 
Thông điệp từ Hiệu Phó (Khối Tiểu học) 
 
Tháng 11 đã khởi đầu bằng những ngày nắng, những ngày se lạnh và có cả những ngày mưa. Cảm 
ơn tất cả quý phụ huynh đã dán nhãn lên áo khoác đồng phục, mũ và chai nước vì điều này sẽ giúp 
nhà trường dễ dàng trả lại khi đồ dùng cá nhân của các em bị thất lạc.  
 
Do thời tiết thay đổi nên nhiều em học sinh đã nghỉ học vì bị ốm. Đối với những trường hợp nghỉ ốm 
của học sinh Tiểu học, nhà trường rất mong quý phụ huynh tiếp tục thông báo với giáo viên chủ nhiệm 
thông qua ứng dụng Dojo của lớp và đối với bậc Trung học, nhà trường rất mong quý phụ huynh sẽ 
gọi điện thông báo cho văn phòng nếu các em không thể đến trường. Chúng tôi rất mong quý phụ 
huynh sẽ thông báo đến nhà trường trước 8:30 sáng về việc vắng học của học sinh. 
 
Trân trọng, 
Brad McCarthy 
Hiệu Phó Khối Tiểu Học  
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Thông điệp từ Hiệu Trưởng SVIS  

Kính gửi các bậc phụ Huynh, 

Các hoạt động dạy và học trong tháng 11 đều hướng về chủ đề “Chào mừng 37 năm Ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20/11”. 
Nhân dịp này, nhà trường rất vinh dự được đón nhận những lẵng hoa tươi thắm từ phía lãnh đạo địa phương 
và các bậc cha mẹ học sinh. Nhà trường xin trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của quí vị dành cho 
thầy cô giáo. 
Kết quả các hoạt động: 

- Hầu hết học sinh các lớp đã tập luyện và biểu diễn những tiếc mục văn nghệ rất có ý nghĩa để dâng tặng 
thầy cô nhân Ngày Nhà giáo VN và Ngày hội hóa trang, tất cả những việc làm của các em đã để lại 
những ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng các thầy cô giáo. 

- Đội HS lớp 9 dự thi KHKT với đề tài “Vườn nổi “đạt giải ba cấp Quận. 
- Để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, các thầy cô giáo đã tích cực dạy phụ đạo miễn phí cho 

những học sinh còn yếu từ 4:00- 5:00 chiều nhằm giúp các em nắm vững kiến thức trước khi tổ chức 
kiểm tra HK1. 

- Các chủ đề STEM trong tháng 11, học sinh đã thực hiện được những sản phẩm hữu ích bằng các vật 
liệu tái chế như: “Giá sách của em”; “Ống bút em yêu”; “ngôi nhà mơ ước”, qua đó giáo dục học sinh có 
ý thức bảo vệ môi trường chung. 

Công tác trọng tâm của tháng 12/2019 của học sinh: 
- Ôn tập kiểm tra HKI, thời gian kiểm tra được qui định như sau: 
- Từ 16/12 đến 20/12: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 (làm bài kiểm tra tất cả các môn học) 
- Từ 18/12 đến 21/12: Học sinh lớp 9 kiểm tra theo đề chung của Sở GD&ĐT. 

Rất mong các bậc phụ huynh quan tâm, động viên các con dành thời gian ôn tập chu đáo để đạt được kết quả 
tốt nhất trong bài kiểm tra, đánh giá HK1 sắp đến. 
 
Xin chân thành cảm ơn, 
Trân trọng, 
Vũ Thị Lan 
Hiệu Trưởng SVIS 
 
Thông điệp từ Trưởng Bộ Phận Học vụ (Khối Trung Học) 
 
Kính thưa quý phụ huynh, 
 
Học phần 2 đang diễn ra khá thành công và em học sinh và các thầy cô giáo đang ôn tập để chuẩn bị 
cho kỳ thi học kỳ 1, bắt đầu từ ngày 9 đến 18 tháng 12. Các em học sinh IG2 sẽ tham gia các kỳ thi thử 
vào tháng 1 để chuẩn bị tốt cho kỳ thi chính thức được công nhận toàn cầu, bắt đầu vào tháng 5 và 
tháng 6 năm 2020. Một lần nữa xin chúc tất cả các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi này! 
 
Trân trọng, 
Harriet Casswell 
Trưởng Bộ phận Học Vụ Khối Trung học 
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Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu Giáo 
Kính gửi quý phụ huynh, 
 
Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý phụ huynh về những lẵng hoa, tấm thiệp, quà tặng và 
những lời chúc tốt đẹp nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 
 
Trong tháng này, các em mẫu giáo đã được học về các chủ đề liên quan đến cộng đồng như “Quy tắc 
an toàn giao thông”, “Người hỗ trợ cộng đồng” và “Phương tiện giao thông”. Có rất nhiều hoạt động 
học tập diễn ra trong và ngoài lớp học. Các em đã có cơ hội đóng vai những người hỗ trợ cộng đồng 
và từ đó các em hiểu được các em nên làm gì để giúp đỡ mọi người xung quanh. Ngoài ra, các em 
cũng được học cách nhận biết vấn đề và phát biểu ý kiến hay chia sẻ cảm xúc của mình đối với những 
tình huống nguy hiểm khi tham gia vào các hoạt động an toàn giao thông. 
 
Trong tuần lễ STEM sắp tới các em mẫu giáo sẽ tập trung vào chủ đề “Lắp ráp đồ vật có thể chuyển 
động” để tương ứng với chủ đề Giao thông gần đây. 
 
Trân trọng cảm ơn và kính chào, 
Võ Thị Thùy Ngân 
Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu Giáo 
 
  
 
 
  
  


