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Thông điệp từ Hiệu trưởng, 
 
Kính thưa quý phụ huynh, 
Trường chúng ta đã có một buổi sáng thật tuyệt vời trong ngày hội gia đình vừa qua! Cảm 

ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh và gia đình đã đến tham dự. 

 

Cuộc tranh tài bơi lội 

Các em học sinh trong đội bơi lội đã có những phần trình diễn rất tốt trong cuộc thi bơi cấp 

quận gần đây. Xin quý phụ huynh vui lòng xem chi tiết danh sách các em học sinh đã dành 

chiến thắng ở trang 4. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến thầy Ignacio, người đã huấn luyện cho 

đội thi bơi lội của nhà trường cũng như cô Trinh và cô Hằng đã hỗ trợ dẫn dắt và giám sát 

các em học sinh tại cuộc thi. 

 

Phân loại rác thải  

Thời gian qua, cô Maryann và các em học sinh lớp 7 Quốc tế đã phát động dự án Tái chế tại 

Trường SIS. Nhờ đó các em học sinh đã học và quen với cách tái chế từ các loại vật liệu như 

chai, lon và túi trái cây/ hộp sữa ở trường. Bài thuyết trình của lớp 7 Quốc Tế nhằm hướng 

đến trách nhiệm của Công dân Toàn cầu trong việc giảm rác thải đã được các lớp khác tích 

cực đón nhận. Sau tuần đầu tiên theo dõi việc sử dụng các thùng rác màu xanh lá cây, các 

em học sinh Lớp 7 đã lưu ý rằng: “Chúng em cần một thùng rác lớn hơn!” 

 

STEM (Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học)  

Các thử thách STEM tiếp theo sẽ được lồng ghép vào các bài học khác nhau trong tuần bắt 
đầu từ ngày 01 tháng 04. Các lớp Tiểu học 4-5 đã bắt đầu thực hành các hoạt động STEM 
như lắp ráp bảng Makey Makey và mô hình xe đua DIY tại phòng thí nghiệm Fablab Đà Nẵng. 
Qúy phụ huynh cũng có thể xem kết quả thử nghiệm những đồ vật di chuyển trong nước do 
chính các em mẫu giáo lắp ráp trong ngày hội STEM ở trang 6. Chúng tôi đang chuẩn bị cho 
một buổi trưng bày những tác phẩm sáng tạo mà các em học sinh đã thực hiện trong suốt 
năm học để gửi đến quý phụ huynh và gia đình tại đêm văn nghệ cuối năm. Thật tuyệt vời khi 
thấy các em được trao dồi thêm nhiều kỹ năng mới và biết vận dụng các kỹ năng và kiến thức 
đã học vào các tình huống mới một cách sáng tạo. 

Sự kiện trong tuần đến 

Tuần lễ STEM – Tuần này 

Ngày hội thể thao –Ngày 10&11/04 

Kết thúc học phần 3 – Thứ Sáu ngày 12/04 

Bắt đầu học phần 4 – Thứ Hai, ngày 22/04 

Đêm văn nghệ cuối năm – Thứ Tư, 19/06 

(Tổng duyệt vào ngày 18/06 and 19/06) 
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Mục Tiêu Học Tập Toàn Trường (SWLGs) và những bài học đạo đức 

 

Tháng vừa qua, Giáo Viên chủ nhiệm các lớp đã tập trung vào: 

Mục tiêu học tập toàn trường – Hiểu được tầm quan trọng của lối sống lành mạnh và tích cực, hiểu rõ 

trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội  

Bài học đạo đức– Về ý thức tự giác và tinh thần lạc quan  

Trong học kỳ 2 này, chúng tôi sẽ thử kiểm tra về sự tiến bộ của các em học sinh đối với Mục Tiêu Học 
Tập Toàn Trường dành cho các em khối học sinh tiểu học. 
 

Chương trình Du Học Hè 2019 

 

Chúng tôi xin trân trọng thông báo các em học sinh lớp 4, 5 và 6 của Trường Quốc Tế Singapore (SIS) 

sẽ được mời tham gia Chương trình Du Học Hè tại Malaysia và Singapore 2019, thời gian dự kiến từ 

Chủ nhật ngày 30 tháng 06 đến Thứ bảy, ngày 06 tháng 07 năm 2019.  

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như cách thức đăng ký sẽ được gửi đến Quý phụ huynh và các 

em học sinh trong thời gian sớm nhất. 

 

Cổng phụ dành cho người đi bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Matley 

Hiệu trưởng 

 

Xây dựng giai đoạn 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Trọng Khánh 

Quản Lý Dự án 

 

 

 

 

Tiến trình xây dựng tòa nhà mới bên cạnh  

tòa nhà hiện tại đang được diễn ra một cách 

nhanh chóng và việc đổ sàn tầng 3 đã được  

hoàn thành vào cuối tháng 3 năm 2019. 

Tòa nhà mới với thiết kế hiện đại theo tiêu 

chuẩn của tập đoàn KinderWord bao gồm các 

phòng chức năng cần thiết được trang bị đầy 

đủ cơ sở vật chất, toàn bộ diện tích tầng trệt 

là dành cho khu vực bếp, canteen và hội 

trường nhằm đáp ứng số lượng học tập ngày 

càng tăng tại SIS trong những năm tới.  

Trong kỳ nghỉ học phần ở tháng Tư, nhà 

trường sẽ xây thêm một cổng phụ dành cho 

người đi bộ ngay hàng rào phía trước bên 

cạnh phòng an ninh. Cổng phụ này sẽ giúp 

cho các em học sinh đi bộ vào trường một 

cách an toàn hơn. 
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Thông điệp từ cô Hiệu phó 
 
Ngày Hội Gia đinh 

 
Cảm ơn quý phụ huynh, các em học sinh và gia đình đã tham dự Ngày Hội Gia Đình tổ chức vào Thứ 
Bảy (16 /03). Thật tuyệt khi gặp được nhiều phụ huynh, những thành viên khác trong gia đình học sinh 
và được nhìn thấy học sinh chơi đùa vui vẻ. Xin chúc mừng những gia đình tham gia vào các cuộc thi 
và giành chiến thắng. Chúng tôi hy vọng quý phụ huynh sẽ thích những bức ảnh về Ngày Hội Gia Đình 
trong bản tin tháng này trên trang Facebook và trên trang web của trường. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuối ngày học 
 
Tôi cũng xin nhắc lại giờ đón dành cho các em học sinh mẫu giáo và các em từ lớp 01 đến lớp 04 Quốc 
tế là vào lúc 03:10 giờ chiều. Các em học sinh chỉ nên ở lại trường sau giờ này nếu sử dụng xe buýt của 
trường vào lúc 4:00 giờ chiều. Các em học sinh không được phép sang khu vực Pegasus vào cuối ngày 
học trừ khi có người lớn, Giáo viên đi cùng. 
 
Sử dụng phương tiện, cơ sở vật chất sau giờ học  
 
Xin được nhắc rằng các em học sinh không được sử dụng thiết bị ở sân chơi, sân bóng đá hoặc sân 
bóng rổ sau giờ học. Những học sinh được đưa đón bằng phương tiện cá nhân phải ngồi ở khu vực chờ 
đón phía trước trường nơi học sinh được giáo viên trực giám sát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày hội Thể Thao  

 
Ngày hội Thể Thao hàng năm đang đến gần. Do số lượng các em học sinh tham gia quá đông, chúng 
tôi sẽ sắp xếp vào 3 buổi sáng khác nhau: 
 
• Thứ Ba ngày 2 tháng 4 – dành cho các em học sinh mẫu giáo 
• Thứ Tư ngày 10 tháng 4 – dành cho các em học sinh lớp 06 trở lên 
• Thứ Năm ngày 11 tháng 4 – dành cho các em học sinh từ lớp 01 đến lớp 05  
 
Các em học sinh từ tiểu học trở lên sẽ được chia thành các đội đỏ, vàng và xanh để thi đấu cùng nhau. 
Đối với học sinh cũ các em có thể giữ nguyên màu áo của đội mình từ năm ngoái và thầy giáo thể dục 
sẽ thông báo lại màu áo năm học trước đến các em. Sẽ thật tuyệt nếu các em học sinh có thể mặc 
màu áo của đội mình trong ngày hôm đó. Nếu các em không mặc màu áo của đội mình các em có thể 
mặc đồng phục thể thao của trường.  
 
Chelsea Donaldson 

Hiệu Phó 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS  
 

Kính chào các bậc PH 

Tháng 3 nhà trường có nhiều hoạt đông nâng cao chất lượng dạy và học, cụ thể: 

o Tất cả giáo viên được tiếp tục học tập chuyên môn và thực hành giảng dạy theo hướng phát huy 

tính tích cực và nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.  

o Tổ chức kiểm tra, Khảo sát chất lượng các môn học, hoàn thành việc đánh giá chất lượng học 

tập của học sinh giữa HK2, gửi báo cáo kết quả về cho PHHS vào cuối tháng 03. 

Tham gia các kì thi học sinh giỏi các cấp: 

o Kết quả kì thi HS giỏi Tiếng Anh lớp 9 cấp Thành Phố có 4 HS đạt giải ( Em Thái Hòa và Phương 

Nghi  đạt giải ba ;  Em Thanh An và Tú Na đạt giải khuyến khích) . 

o Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo vào ngày 17/03/2019 có 84 Hs dự thi (chưa có kết quả).       

o 10 học sinh TH&THCS dự thi bơi cấp Quận ngày 16/03/2019 đạt được 6 giải nhất và 3 giải nhì. 

Chúc mừng những  HS đạt thành tích cao như : Trang Nhi Lớp 6; Trang Anh Lớp IG1; Quốc Trí 

Lớp 7; Hoàng Nhi Lớp 7; Gia Hưng Lớp 8, Bảo Khanh lớp 6.  

o Kì thi “tin học trẻ” do PGD tổ chức vào ngày 27/03/2019 có 1 HS tham gia dự thi (em Ngô Tuấn 

Khôi - lớp 04). 

o Ngoài ra, hầu hết học sinh lớp 6 &7 đều tham gia lớp GD kỉ năng sống (OBV) từ 18/3- 29/3.Hy 

vọng các em sẽ có những ngày trải nghiệm thật thú vị tại Tỉnh Bình Định. 

Kế hoạch tháng 4.2019 

o Học sinh đạt giải năng khiếu môn cờ vua, bơi lội cấp Quận tiếp tục dự thi cấp Thành phố. 

o Trong ngày hội Học sinh TH cấp Thành phố ( 6/4/2019) ,một số Học sinh lớp 5 sẽ dự thi Olympic 

Toán , Tiếng Việt  .    

o Tham dự kì thi “khảo sát chất lượng” học sinh giỏi Toán & Tiếng Việt -lớp 4 do PGD tổ chức ngày 

25/4. 

o Học sinh lớp 9 chuẩn bị ôn tập, kiểm tra HK2 từ 23/4 – 28/4. 

Chúc các em tự tin và giành thắng lợi! 

 

Hiệu Trưởng 

Vũ Thị Lan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ Trưởng Bộ phận Học vụ 
 
Xin chào quý phụ huynh, 

Chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời trong Tháng Đọc sách thông qua các cuộc thi khác nhau. 
Các em không chỉ đọc sách ở trường mà cần duy trì việc đọc sách ở nhà nhằm nâng cao kiến thức hằng 
ngày giúp ích cho việc học ở trường và hiểu biết về các lĩnh vực khác trong cuộc sống của chúng ta. 
Việc đọc sách ở trường và ở nhà sẽ không những giúp các em nhận thức rõ hơn về thế giới xung quanh 
mà còn hình thành thói quen thích đọc sách cho các em.  
 
Đối với những mục tiêu kế hoạch sắp tới của quý phụ huynh, kỳ thi Học kỳ 2 (SA2) dành cho học sinh 
từ Lớp 01 - 09 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 05 đến ngày 29 tháng 05.  
 

Các kỳ thi của Cambridge dành cho học sinh IGCSE2 sẽ kéo dài từ ngày 02 tháng 04 đến ngày 12 tháng 

06 (quý phụ huynh vui lòng tham khảo lịch thi đã gửi về cho các em học sinh để biết thêm chi tiết). Học 
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sinh không thể thi học kỳ 2 sớm hơn so với dự kiến. Tuy nhiên nếu các em phải nghỉ học có lý do thì các 

em có thể thi học kỳ 2 khi đi học trở lại. 

 
Quy định của Cambridge rất nghiêm ngặt, vì vậy nếu học sinh bỏ nhỡ kỳ thi này vui lòng liên hệ với giáo 
viên chủ nhiệm.  
 
Vào ngày 22 và 23 tháng 03, một số giáo viên của trường đã được lựa chọn để tham gia khóa đào tạo 
STEM tại trường SIS @ SaigonSouth. Các giáo viên đã lĩnh hội nhiều hơn về mục tiêu học tập toàn cầu 
về giáo dục STEM và họ có thể hỗ trợ chia sẽ các công việc mà chúng tôi đã làm trước đây. Trong tuần 
thứ 7, chủ đề chính của tuần lễ STEM ở trường là: Nhựa và môi trường. Tất cả các lớp sẽ thực hiện 
hàng loạt các hoạt động và dự án liên quan đến chủ đề này và tái chế các đồ vật và vật liệu đã qua sử 
dụng.  
 
Xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh và các gia đình đã đến tham dự ngày Hội Gia đình. Chúng tôi rất 
vui khi được gặp quý phụ huynh và gia đinh của các em học sinh. 
 
Daan Ebbers 
Trưởng bộ phận học vụ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ Cố Vấn Chuyên Môn  
 
Kính gửi quý phụ huynh, 

Xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã dành thời gian tham dự cuộc họp lần thứ ba “Cà phê trò 

chuyện cùng Cố Vấn Chuyên Môn”  dành cho các lớp IGCSE 1 & 2. Cuộc họp đã giới thiệu các chương 

trình đại học Elmhurst tại Chicago: 

 

1. Chương trình trải nghiệm mùa hè (CIP) các em học sinh sẽ chọn 01 trong 02 môn học- Giới thiệu về 

Kinh tế vi mô hoặc Giới thiệu về Kinh doanh Toàn cầu và được miễn trừ các tín chỉ của các môn học này 

khi ghi danh vào các trường đại học tại Mỹ. 

 

2. Chương trình trại hè Lắp máy bay (DCB) được thiết kế dành cho các em học sinh yêu thích STEM và 

theo đuổi sự nghiệp STEM trong tương lai. 

Các em sẽ có cơ hội dành học bổng trị giá lên đến 3,950 USD khi tham gia Chương trình trải nghiệm 

mùa hè và cơ hội dành học bổng có trị giá 500 USD khi tham gia Chương trình trại hè lắp máy bay. 

 

Xin quý phụ huynh lưu ý - học bổng trước đây dành cho các em học sinh tham gia chương trình mùa 

hè và tiếp tục theo đuổi con đường học vấn tại đại học tại Elmhurst (chính sách học bổng sẽ thay đổi 

hằng năm) đã kết thúc. Học bổng mới sẽ dựa trên thành tích các em đạt được và sẽ áp dụng cho các 

em học sinh đăng ký học ở bậc đại học. 

Vào thứ Năm ngày 15 tháng Tư, ngay sau khi kết thúc ngày hội Thể thao, nhà trường sẽ tổ chức cuộc 

họp phụ huynh học sinh dành cho các lớp 7, 8 và 9 nhằm cung cấp thêm thông tin về Chương trình 

Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE). Thông tin chi tiết về cuộc họp sẽ được gửi đến quý 

phụ huynh trong thời gian sớm nhất. Rất mong được chào đón tất cả quý phụ huynh trong cuộc họp lần 

này. 

 
Catherine Burgess 
Cố Vấn Chuyên Môn 
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Thông điệp từ Trưởng khối mẫu giáo 
Kính thưa quý phụ huynh,  
Môi trường là đề tài rất thú vị dành cho các em học sinh mẫu giáo trong tháng này  “Bảo vệ môi 
trường” và “tái chế” là chủ đề được tập trung chủ yếu trong các bài giảng. Hàng loạt các hoạt 
động đã được lồng ghép trong các bài học về khoa học xã hội và môi trường SOSE, ngữ văn mỹ 
thuật và khoa học nhằm củng cố kiến thức cho các em về chủ đề này.  
 
Các hoạt động STEM của học phần 03 đã được tổ chức trong tuần thứ 2 của tháng 3. Đây là một 
cơ hội tuyệt vời cho các em học sinh học cách tái chế và sáng tạo với các vật liệu như nhựa và 
giấy. Các em đã có thời gian vui vẻ khi lắp ráp các đồ vật có thể di chuyển trong nước qua việc 
sử dụng các vật liệu tái chế như chai nhựa, thìa, và một số vật liệu khác. Đó là trải nghiệm học 
tập thú vị khi các em biết sáng tạo ra các đồ chơi mới nhằm tránh lãng phí. 
 
Các luống rau được các em trồng trong vườn đã phát triển rất tốt. Lớp K1 đã thu hoạch các luống 
rau của lớp mình trong khi đó cây dưa chuột và cây đậu bắp của lớp Prep mới bắt đầu ra hoa. 
 
Các em học sinh và các giáo viên rất thích thú với chuyến dã ngoại ngoài bãi biển dành cho các 
lớp Prep. Các em học sinh đã có những khoảnh khắc thật dễ thương khi cùng nhau nô đùa trên 
cát và bảo vệ môi trường bằng việc thu gom rác trên bờ biển. 
 
Ngày hội thể thao sẽ được tổ chức vào Thứ Ba ngày 02 tháng 04. Có rất nhiều hoạt động thể 
thao và trò chơi nước dành cho các em. Thông tin chi tiết cụ thể về ngày hội chúng tôi sẽ gửi 
cho quý phụ Huynh trong báo cáo hàng tuần. 
 
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi nồng nhiệt chào đón các em học sinh 
mới tham gia vào các lớp mẫu giáo của trường chúng ta trong tháng này. Tôi tin rằng các em sẽ 
rất thích thú khi được học và kết bạn với nhiều bạn mới trong lớp và sẽ nhanh chóng thích nghi với môi 
trường mới này. 
 
Võ Thị Thùy Ngân  
Trưởng khối Mẫu giáo 


