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Thông điệp từ Hiệu trưởng, 
 

Tết Trung Thu 

 

Học sinh toàn trường đã được thưởng thức chương trình vui Trung Thu cùng với nhau.Các em đã học 
được rất nhiều điều về các hoạt động truyền thống, đồng thời hiểu về nguồn gốc Tết trung thu vào mùa 
thu hoạch ở Việt Nam. Quý phụ huynh vui lòng xem hình ảnh và video đầy đủ trên trang web của 
trường. 
 
Ngày Hội thể thao giao hữu giữa các trường quốc tế 
 
Cảm ơn thầy Ignacio đã tổ chức sự kiện, dành cho các em học sinh. Các đội đến từ trường quốc tế 
Hội An, trường Greenshoots và trường Nicholas đã rất thích thú với Hội trường mới của trường chúng 
ta nơi có thể chơi 4 trận cầu lông cùng lúc và sân bóng với nền cỏ nhân tạo.Đội Đà Nẵng một lần nữa 
đã giành chiến thắng. Tất cả các em học sinh đã tham gia với tinh thần giao lưu học hỏi và thật tuyệt 
vời khi nhìn thấy tinh thần thể thao được thể hiện ngay trong cả đội thắng cuộc và đội chưa dành được 
chiến thắng. 
 
Học viện STEM 
 
Nhiều lớp đã tham gia chuyến dã ngoại tại phòng thí nghiệm Fablab Đà Nẵng. Nhà trường sẽ tổ chức 
một số hoạt động STEM sau giờ học và cuộc thi về giải thưởng CREST cũng vừa mới được tổ chức 
cho các thành viên khối Trung học và Tiểu học trong Học viện STEM. 
 
Chúc mừng các em học sinh học viên STEM của trường đã đã đạt giải thưởng CREST với các dự án 
đã hoàn thành trong năm học trước. 
 
Ngoài ra, Qúy phụ huynh có thể xem các hình ảnh cập nhật mới nhất về Tuần lễ STEM với đề tài 
“Những sáng tạo tự do” thông qua bản tin này hoặc trên trang web của trường. 
 

Trân trọng, 

Hiệu Trường, 

Anne Matley 

 

Sự kiện tuần đến: 

Tuần lễ Quốc tế – diễn ra vào tuần lễ cuối cùng 
của học phần 
Thứ Sáu ngày 11 tháng 10 – là ngày kết thúc 
Học phần 1. 
  
Lưu ý Kỳ thi học kỳ 1 sẽ bắt đầu từ ngày 9 đến 
19 tháng 12 năm 2019. 
 
Khóa đạo tạo kỹ năng sống (OBV): dành cho 
các em học sinh lớp 9 trở lên sẽ diễn ra từ 4-
8/11/2019. 
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Tuần lễ Quốc Tế 
 
Tuần lễ Quốc Tế với sự tham gia của tất cả các lớp được tổ chức vào tuần cuối cùng của học phần 1. 
Trong tuần lễ này, nhà trường tổ chức một số hoạt động về chủ đề “hiểu và tôn trọng văn hóa”. Đây là 
một trong những mục tiêu học tập toàn trường (SWLGs). Các em được học cách tôn trọng sự đa dạng 
văn hóa từ các bạn bè. “Tất cả chúng ta hãy cùng hòa chung một nhịp” 
 
Nói không với túi nhựa 
 
Xin tuyên dương dự án đầy ý nghĩa “Nói không với túi nhựa” của các em học sinh với sự hướng dẫn của 
cô Megan đã tiên phong trong việc nâng cao nhận thức nói không với túi nhựa nhằm bảo vệ môi trường 
của chúng ta. 
 
Một nhóm khoảng 20 em học sinh trung học đã khởi động dự án thành công cho học sinh toàn trường và 
toàn thể nhân viên vào tháng 9 vừa qua. Ngoài ra, vào mỗi thứ Hai các em còn có phiên chợ bán các sản 
phẩm như ống hút bằng tre, bàn chải đánh răng và các ly được tái sử dụng. Phiên chợ ý nghĩa này cũng 
sẽ mở bán tại Hội chợ từ thiện Giáng sinh năm nay, rất mong quý phụ huynh cùng chung tay ủng hộ sáng 
kiến này của các em! 
 
Học phần 1 sẽ kết thúc vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 10 và tôi hy vọng tất cả các em sinh có thể thư giãn 
và chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi học kỳ 1 trước kỳ nghỉ Giáng sinh. 
 
Hiệu Trưởng 
Anne Matley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ Hiệu Phó (Khối Tiểu học) 
 
Quả là một tháng khá bận rộn đối với các giáo viên với việc áp dụng “thẻ tương tác” trong giờ học và ứng 
dụng công nghệ quay video Swivl trong lớp học để các giáo viên có thể xem và tự đánh giá tiết học của 
mình. Trong tháng này, tôi và các giáo viên bộ môn thể dục đã tham dự khóa đào tạo sơ cấp cứu và hồi 
sức tim phổi CPR, nhằm củng cố lại kiến thức sơ cứu và xử lý những trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra 
ở trường. Đây là một khóa học bổ ích, được tổ chức bởi Bệnh viện BNH Bangkok và Bệnh viện Y khoa 
Gia đình, đã tạo cơ hội cho chúng tôi thực hành những kỹ năng sơ cứu.  
 
Trân trọng, 
Brad McCarthy 
Hiệu Phó Khối Tiểu Học  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông điệp từ Hiệu Trưởng SVIS  
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Thông điệp từ Hiệu Trưởng SVIS 

Kính gửi các bậc phụ Huynh, 

 

Nhà trường vui mừng thông báo với phụ huynh, qua 8 tuần học tập và rèn luyện, đa số học sinh đã thực 
hiện được nề nếp qui định chung của nhà trường, năng khiếu và cá tính riêng của từng học sinh được 
giáo viên  đang rất quan tâm và tìm cách phát huy theo hướng tích cực nhất. 
 
Hiện nay học sinh đang được học bổ sung phần mềm về hoạt động trải nghiệm và các chủ đề STEM giúp 
học sinh mở rộng hơn tầm nhìn về thế giới xung quanh và thực tế cuộc sống. Học sinh Tiểu học đã làm 
bài khảo sát chất lượng môn Tiếng Việt (ngày 18/9) và Toán (ngày 25 /9) và học sinh THCS có bài kiểm 
tra 1 tiết ở tất cả các bộ môn. Qua đó, giáo viên có thể đánh giá chính xác năng lực học tập của từng học 
sinh để có kế hoạch dạy phụ đạo cho những học sinh còn yếu trong học phần 1. Phiếu nhận xét đánh giá 
kết quả học tập của học sinh giữa HK1 sẽ được gửi về cho phụ huynh trong tháng 10/2019. 
 
Học sinh của khối lớp 7 tham dự Khóa học kỹ năng sống Outward Bound tại Bình Định từ 30/9- 
04/10/2019. Các giáo viên chủ nhiệm (Ms. Ly Na –lớp 7A và Ms. Phương Nhi – lớp 7B) cũng đã tham gia 
cùng học sinh để giám sát và hỗ trợ cho học sinh trong suốt thời gian ở tại Bình Định. Những Học sinh 
không tham gia đã đi học theo Thời Khóa Biểu (Nhà trường đã hướng dẫn, giáo dục kĩ năng sống cho 
các em tại lớp). 

 

Trân trọng, 
Vu Thi Lan 
Hiệu Trưởng SVIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ Trưởng Bộ Phận Học vụ (Khối Trung Học) 
 
Một trong những sự kiện nổi bật trong tháng 9 là ngày hội thể thao giao hữu giữa các trường quốc tế diễn  
ra vào ngày 19 tháng 9. Học sinh từ lớp 7-9 đã tham gia các cuộc thi giao hữu bóng đá và cầu lông với 
trường Quốc tế Hội An, trường Greenshoots, và Trường St Nicholas Đà Nẵng. Tất cả các em học sinh đã 
có một khoảng thời gian tuyệt vời và càng đặc biệt hơn nữa khi có sự tham gia của đội bóng đá nữ đầu 
tiên của trường chúng ta. Ngày Hội thể thao giao hữu giữa các trường sẽ tiếp tục diễn ra trong các học 
phần 2, 3 và 4 và các em học sinh của trường chúng ta cũng sẽ có cơ hội đến các trường khác để thi đấu 
một số môn thể thao khác. Cảm ơn thầy Ignacio đã tổ chức sự kiện đầy ý nghĩa này. 
 
Vào thứ Hai ngày 30 tháng 9 năm 19, học sinh lớp 7 đã tham gia khóa học kỹ năng sống Outward-Bound 
ở Quy Nhơn, cùng với cô Nhi, cô Ly Na, thầy Daan và thầy Guy. Đây là khóa học đầu tiên của trường 
chúng ta trong năm học này. Các em học sinh từ Lớp 6 đến Lớp IG2 cũng sẽ trải qua 5 ngày học để tham 
gia nhiều hoạt động ngoài trời khác nhau như chèo thuyền kayak, đi bộ đường dài, cắm trại và kỹ năng 
sinh tồn trong thời gian đến. Chúng tôi mong chờ được nghe những câu chuyện của các em và xem 
những hình ảnh về khóa học tuyệt vời của các em. 
 
Chúc mọi người có một kỳ nghỉ tuyệt vời trong tháng 10. 
Trân trọng, 
Harriet Casswell 
Trưởng Bộ phận Học vụ  
 
Thông điệp từ Giáo viên Tư Vấn  
Kính gửi quý phụ huynh, 
 
Xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã tham dự buổi họp “Cà phê trò chuyện cùng giáo viên tư vấn” 
về an toàn khi sử dụng mạng trực tuyến dành cho các em học sinh. Thật tuyệt vời khi nhận được những 
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phản hồi tích cực từ quý phụ huynh. Đối với phụ huynh nào không thể tham dự cuộc họp này, tôi hy vọng 
quý phụ huynh cũng đã nhận được thông tin qua email. Cuộc họp tiếp theo sẽ tập trung về “Con đường 
học vấn tương lai tại SIS”, nhằm cung cấp cho quý phụ huynh thông tin chi tiết về các chương trình giáo 
dục được giảng dạy tại trường SIS Đà Nẵng. Tôi hy vọng được chào đón tất cả quý phụ huynh tại cuộc 
họp này! 
 
Nếu phụ huynh nào muốn được tư vấn thêm về con đường học vấn cho các em, vui lòng liên lạc tôi theo 
địa chỉ email: Catherine.burgess@danang.sis.edu.vn để sắp xếp một cuộc hẹn. 
 
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, 
 
“Bé có thể xây dựng các công trình kiến trúc và tòa nhà lớn” - đây là chủ đề trọng tâm của Chương trình 
STEM dành cho các lớp mẫu giáo trong học phần này. Các em đã thực hành với nhiều loại vật liệu khác 
nhau như Legos, khối gỗ, khối xốp và gạch để xây dựng các địa danh đẹp từ khắp nơi trên thế giới như 
tháp Big Ben, Cầu Luân Đôn, Tháp Eiffel, Kim tự tháp và Cầu Rồng. Hoạt động thử thách đã tạo ra cơ hội 
cho các em học sinh vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và phối hợp đồng đội. Đây là 
một cơ hội học tập thú vị dành cho tất cả các em học sinh và giáo viên khi mọi người có thể làm việc cùng 
nhau để đạt được mục tiêu đề ra. 
 
Dự án làm vườn dành cho các em mẫu giáo đang được tiến hành thuận lợi nhờ vào thời tiết mùa thu rất 
thuận lợi, mát mẻ và mưa cung cấp đủ nước cho cây. Các em học sinh đã rất hào hứng suốt quá trình 
gieo hạt giống và quan sát những cây con bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Các em sẽ thăm khu vườn của mình 
hàng tuần để chăm sóc cho cây ngày một phát triển và chăm bón khu vườn ngày một xanh tươi hơn. 
 
Trong tháng này các em mẫu giáo đã dành vài tuần để tìm hiểu về bạn bè và gia đình. Các em đã thực 
hành thông qua những bài tập lớn để giới thiệu về các thành viên trong gia đình cũng như được học từ 
vựng về những thành viên trong gia đình như mẹ, cha, chị gái, anh trai, v.v ... Tất cả các em đều rất thích 
thú khi được tìm hiểu về những gia đình khác nhau thông qua các hình ảnh và các bài tập lớn trong mỗi 
lớp học.  
 
Trân trọng cảm ơn và kính chào, 
Võ Thị Thùy Ngân 
Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu Giáo 
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