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Thông điệp từ Hiệu trưởng, 
Kính chào quý phụ huynh, 
Chào mừng các em đã quay trở lại học phần 2 và tôi hy vọng tất cả các em đã có một kỳ nghỉ thật vui vẻ 
và thư giãn! 
 

Học phần 1 đã khép lại với Tuần lễ Quốc tế, mang chủ đề “Tất cả chúng ta hãy cùng hòa chung một 
nhịp”. Trong tuần lễ đó, tất cả các lớp đã thể hiện sự đa dạng văn hóa thông qua nhiều hoạt động khác 
nhau, như thưởng thức món ăn các nước và sự lộng lẫy của những bộ trang phục truyền thống của nước 
mà các em học sinh mặc vào ngày cuối cùng của học phần 1. Năm nay, nhà trường đã tổ chức Cuộc thi 
nghệ thuật với chủ đề “Vươn tới sự thống nhất thông qua sự đa dạng” và sự kiện “Sân bay quốc tế KIK” 
dành cho các em khối Mẫu giáo. Quý phụ huynh vui lòng xem hình ảnh liên quan tới hoạt động này trên 
trang web của trường. 
 

Tôi cũng xin giới thiệu những giáo viên mới tham gia giảng dạy ở trường từ học phần này: thầy Julian 

Snelius (thầy Jules) - giáo viên phụ trách môn tiếng Anh tăng cường EFL; cô Huỳnh Thị Thu Vân- giáo viên 

trợ giảng mầm non; cô Nguyễn Thị Thúy Kiều - giáo viên trợ giảng lớp 3 Quốc tế và cô Lisa là giáo viên 

chủ nhiệm lớp Mẫu giáo Quốc tế K2.Bắt đầu từ học phần 2, Lớp Mẫu giáo quốc tế K1/K2 sẽ tách thành 2 

lớp riêng biệt: K1 và K2. 

 

Tất cả giáo viên nước ngoài đã hoàn thành việc khảo sát tiết học bằng công nghệ tiên tiến Swivl, nhằm 

ghi lại các hoạt động của giáo viên trong lớp. Việc này không những hỗ trợ lãnh đạo trong công tác đánh 

giá hiệu suất giảng dạy mà còn giúp các giáo viên có thể tự đánh giá tiết dạy của mình. 

 

Trong Tuần 1 của học phần 2, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã tập trung vào Mục tiêu học tập toàn trường: 

Đạt thành tích tốt trong học tập, để nhắc nhở các em học sinh về kỳ thi học kỳ 1 sẽ được tổ chức sớm 

trước kỳ nghỉ Giáng sinh và đồng thời khuyến khích các em một số thói quen học tập tốt. Rất mong quý 

phụ huynh hỗ trợ nhắc nhở các em học sinh ôn tập và chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới ở nhà. Chúc mừng 

các em học sinh lớp 3 và lớp 8 quốc tế đã có bài thuyết trình rất hiệu quả, và sát thực về chủ đề này. 

 
Các em học sinh đã thể hiện Đức tính: Hợp tác thông qua cuộc thi trang trí Halloween lớp học. Với sự 
hỗ trợ từ Phụ huynh, các em học sinh thỏa sức thể hiện sự sáng tạo trong cuộc thi lễ hội hóa trang 
Halloween và xin cảm ơn các giáo viên đã tạo ra “không khí rùng rợn” dành cho các em học sinh trong 
ngày Halloween. 
Trân trọng, 

Hiệu Trưởng 

Anne Matley 

Sự kiện tuần đến: 

Chương trình giáo dục kỹ năng sống OBV dành cho 

lớp 9 và IG 1 sẽ bị hoãn do ảnh hưởng bão tại Bình Định 

Kỳ thi học kỳ 1 sẽ diễn ra từ 9-18/12 

Hội chợ Giáng sinh từ thiện sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 

12 từ 9-11 giờ sáng 

Kỳ nghỉ Giáng sinh sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 20/12. 

Kết thúc học kỳ 1 vào ngày 17/1 
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Thông điệp từ Hiệu Phó (Khối Trung học) 
 
Kính thư quý phụ huynh, 
 
Câu lạc bộ sau giờ học của phần 2 
Các câu lạc bộ sau giờ học sẽ bắt đầu vào Thứ Hai ngày 11 tháng 11 (Tuần 4 của Học phần 2) và sẽ kết 
thúc trước kỳ nghỉ Giáng sinh vào ngày 20 tháng 12 (Tuần 9 của Học phần 2). Thời gian học từ 4:05 đến 
4:45 chiều. Phụ huynh cần sắp xếp phương tiện cá nhân để đón học sinh vì nhà trường sẽ không thể sắp 
xếp xe buýt cho những học sinh tham gia vào câu lạc bộ này. 
 
Học phần này, nhà trường tổ chức khá nhiều hoạt động ngoài giờ bao gồm Câu lạc bộ In 3D, CLB Lego, 
CLB tiếng Trung, CLB nhảy, CLB Bơi lội, CLB Bóng chuyền, CLB Bóng rổ và CLB Cờ vua. Chúng tôi hi 
vọng các câu lạc bộ này sẽ giúp cho các em học sinh trao dồi kỹ năng làm việc nhóm, phát triển tính chủ 
động, sáng tạo, hình thành sự tự tin, đồng thời nâng cao vốn hiểu biết. 
 
Trân trọng cảm ơn và kính chào, 
Daan Ebbers 
Hiệu Phó Khối Trung học 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ Hiệu Phó (Khối Tiểu học) 
 
Vào cuối học phần 1, toàn trường đã tham gia hào hứng vào Tuần lễ quốc tế để cùng chúc mừng văn 
hóa các nước khác nhau, đã tạo nên màu sắc văn hóa đa dạng của trường chúng ta. 
 
Các em học sinh toàn trường đã tham gia cuộc thi nghệ thuật với chủ đề: " Vươn tới sự thống nhất thông 
qua sự đa dạng". Thật tuyệt vời khi thấy tất cả các lối vào được trang trí hết sức sáng tạo bởi các em học 
sinh tài năng. 
 
Xin chúc mừng các em học sinh đã giành chiến thắng trong cuộc thi này: 
 
Lớp 1 đến lớp 3: em Kim Ain 
Lớp 4 đến lớp 6: em Nguyễn Hồ Lam Trân 
Lớp 7 trở lên: em Nguyễn Chiêu Dương 
 
Trân trọng, 
Brad McCarthy 
Hiệu Phó Khối Tiểu Học  
 

Thông điệp từ Hiệu Trưởng SVIS  

Kính gửi các bậc phụ Huynh, 

Trong học phần 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. 

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

- Hoàn thành chương trình học tập đến tuần thứ 12. 

- Đã tổ chức kiểm tra giữa Học kỳ 1 môn Toán – Tiếng Việt cho HS khối Tiểu học. 

- GVCN các lớp gửi báo cáo cho phụ huynh về 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 đá, điền kinh; cờ vua; bơi 

lội; kéo co, trong giải thể thao học sinh do ngành Giáo dục tổ chức. 

- Học sinh lớp 7 tham gia Chương trình GD kĩ năng sống (OBV) tại Bình Định từ 30/9 đến 4/10/2019. 

Kết quả khóa học, tất cả HS đã hoàn thành được mục đích yêu cầu nhà trường đề ra. 
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- Nhóm Học sinh lớp 8 tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật với đề tài “Vườn nổi”, đạt giải 

3 cấp quận. 

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

- Các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 vào ngày thứ 4 (20/11/2019) tại Hội 

trường 

- 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 giờ chiều. 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 16/12 -20/12/2019: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 làm bài kiểm tra HK1 

- Từ 26/12 – 31/12/2019: Học sinh lớp 9 kiểm tra HK1 theo đề chung của Sở GD&ĐT. 

Hy vọng các bậc cha mẹ học sinh luôn hạnh phúc đón nhận sự trưởng thành từng ngày của các con.  

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 1 đã kết thúc đầy thành công với sự kiện thi đấu thể thao dành cho các em học sinh IGCSE. 
Vào ngày cuối cùng của học phần, các em học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 và lớp IGCSE đã cùng nhau tham 
gia ngày Hội thể thao giao hữu giữa các trường Quốc tế với 2 bộ môn thi đấu bóng đá và cầu lông. 
 
Trận bóng đá cuối cùng là trận bóng dành cho các thầy giáo! Các thầy của trường SIS @ Đà Nẵng đã 
giành chiến thắng với tỉ số 4-3 vào những phút cuối – Đó quả là một trận bóng đầy thú vị! Ngày Hội thể 
thao giao hữu giữa các trường quốc tế sẽ tiếp tục diễn ra vào tháng 1 sắp tới. Cảm ơn thầy Ignacio và 
thầy Nate đã tổ chức, động viên và hỗ trợ các em học sinh tham gia sự kiện này. 
 
Trân trọng, 
Harriet Casswell 
Trưởng Bộ phận Học Vụ Khối Trung học 
 
Thông điệp từ Trưởng Bộ Phận Học vụ (Tiểu học) 
Kính thưa quý phụ huynh, 

Tháng 10 đã khép lại với lễ hội Halloween tuyệt vời. Thật là phấn khởi khi thấy tất cả các em học sinh 
trong những trang phục hóa trang yêu thích của mình. Điểm nổi bật trong lễ hội này là toàn trường đã 
cùng nhau tham gia điệu nhảy có tên gọi là “ma quái”. Cùng dạo quanh tất cả các lớp học, chúng ta thấy 
thật thích thú khi tất cả các lớp được trang trí đầy sáng tạo và sẵn sàng cho lễ hội Halloween. Chúc mừng 
các lớp và cá nhân đã dành chiến thắng trong cuộc thi hóa trang Halloween năm nay.  
 
Trân trọng, 
Niall Reed 
Trưởng Bộ Phận Học Vụ khối Tiểu học 
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Thông điệp từ Giáo viên tư vấn  
Kính gửi quý phụ huynh, 
 
Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với Học phần 2.  
 
Phụ huynh vui lòng theo dõi việc sử dụng các thiết bị ở nhà của các em học sinh. Trong tháng Halloween 
này, tôi đã nhận được một số phản ảnh rằng các em đang xem nhiều video đáng sợ và không phù hợp 
với lứa tuổi. Do đó, rất mong phụ huynh sẽ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các em. Phụ huynh có thể 
sử dụng một số ứng dụng mà tôi đã đề xuất để thiết lập quyền kiểm soát riêng cho mình. Ngoài ra, quý 
phụ huynh cũng có thể thiết lập quyền kiểm soát trên các trang mạng khác như YouTube và Netflix để 
đảm bảo an toàn. 
 
Trân trọng cảm ơn và kính chào, 
Catherine Burgess 
Giáo viên tư vấn và giáo viên EFL  
 
Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu Giáo 
Kính gửi quý phụ huynh, 
 
Hoạt động vui chơi có chủ đích là một trong những sự kiện nổi bật trong tháng 10 dành cho khối mẫu 
giáo. 
 
Trong Tuần lễ Quốc tế vừa qua, các em học sinh mẫu giáo đã có cơ hội được học hỏi về các nước trên 
thế giới và được tham gia đóng vai vào các chuyến bay tại sân bay KIK.Các em đều trông thật tuyệt vời, 
trong trang phục truyền thống của nước mình và tất cả các em đều tham gia vào các hành trình bay một 
cách đầy hứng khởi. 
 
Các em đã trải nghiệm “một số chuyến bay tuyệt vời” tại "Sân bay quốc tế KIK". Chỉ trong vài giờ, các em 
đã nắm vững từng chi tiết hành trình chuyến bay. Các em đã trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khi đóng 
vai các hành khách thực thụ với tấm vé và hộ chiếu trên các "chuyến bay" khác nhau đến các nước như 
Mỹ, Hàn Quốc, Úc, Pháp, Nhật Bản và Việt Nam. Hoạt động đã mang lại cho các em học sinh những trải 
nghiệm thú vị và kiến thức hữu ích về du lịch hàng không. 
 
Nhân cơ hội này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những phụ huynh đã tham gia ủng hộ cô trò chúng tôi trong 
ngày này và mang đến những món ăn đặc sản của các nước, góp phần mang lại nhiều ý nghĩa trong học 
tập hơn đối với tất cả học sinh mẫu giáo. 
Trân trọng cảm ơn và kính chào, 
Võ Thị Thùy Ngân 
Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu Giáo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


