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Thông điệp từ Hiệu trưởng, 
Kính chào quý phụ huynh, 
 

Hội chợ Giáng Sinh Từ thiện vừa qua đã diễn ra rất thành công! Có thể nói đây là sự kiện lớn và 
nổi bật của trường chúng ta trong năm học này! Cảm ơn tất cả các phụ huynh và học sinh đã hỗ 
trợ đóng góp vật phẩm và các giải thưởng cho Hội chợ lần này. Thật tuyệt vời khi thấy mọi người 
tham dự rất đông đủ. Caritas Vietnam là tổ chức từ thiện được tập đoàn Kinderworld hỗ trợ trong 
năm nay và tổng số tiền mà trường SIS @ Đà Nẵng đã quyên góp được là 57,868,000 đồng. 
 
Phục vụ cộng đồng là đức tính được chú trọng trong tháng 12 bởi vì Giáng sinh là thời điểm sẻ 
chia, là lúc mọi người dành thời gian quây quần bên người thân yêu, trao nhau những món quà. 
Chúc mừng các em học sinh đã có những tiết mục trình diễn văn nghệ tuyệt vời tại Hội Chợ 
Giáng Sinh Từ Thiện vừa qua. Các em đã sẵn sàng dành thời gian luyện tập và trình diễn tại Hội 
Chợ. Các em học sinh đã được nhận giấy khen và được tuyên dương tinh thần phục vụ cộng 
đồng trong buổi sinh hoạt âm nhạc Giáng sinh toàn trường. 
 
Chúc mừng các em đã hoàn thành tốt kỳ thi học kỳ 1 vừa qua. Kết quả học tập và lịch họp phụ 
huynh học kỳ 1 sẽ sớm được gửi đến quý phụ huynh. Các giáo viên Mẫu Giáo đã liên lạc với phụ 
huynh về buổi họp thông qua Báo cáo hàng tuần về buổi họp. 
 
Tuần lễ STEM và Tuần lễ Sức khỏe sẽ diễn ra đồng thời vào tháng 1. Thầy Niall sẽ hỗ trợ điều 
phối Tuần lễ sức khỏe.Trong tuần lễ này, các lớp sẽ cùng tham gia rất nhiều hoạt động nhằm 
khuyến khích lối sống lành mạnh tích cực trong toàn trường. Trong thời gian này, nhà trường 
cũng sẽ chuẩn bị trang trí cho  dịpTết Nguyên đán và một số tiết mục trình diễn văn hóa đặc sắc 
tại Phiên chợ Tết vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 1. 
 
Xin kính chúc toàn thể quý phụ huynh và học sinh có một kỳ nghỉ vui tươi và và bổ ích.  
 
Đồng thời, thay mặt cho toàn thể nhân viên văn phòng trường, tôi xin kính chúc quý phụ huynh 
một Giáng Sinh an lành và một năm mới tràn đầy hạnh phúc! 
 
Hẹn gặp lại các em vào thứ Hai ngày 6 tháng 1. 

 
Trân trọng, 
Hiệu Trưởng 
Anne Matley 

Sự kiện tuần đến: 

Học sinh đi học lại: thứ Hai, ngày 6 tháng 
1. 
Tuần lễ sức khỏe: bắt đầu ngày 6 tháng 1 
Tuần lễ STEM: ngày 8 tháng 1 
Phiên Chợ Tết: ngày 17 tháng 1 
Học kỳ 1 kết thúc:  ngày 17 tháng 1 
Học kỳ 2 bắt đầu: thứ Hai ngày 3 tháng 2 
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Thông điệp từ Hiệu Phó (Khối Trung học) 
 
Kính thưa quý phụ huynh, 
 
Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện 
 
Xin chân thành cảm ơn tất cả quý phụ huynh đã ủng hộ cho Hội chợ Giáng Sinh Từ Thiện. 
Thật tuyệt vời khi thấy quý phụ huynh đã tham dự đông đủ tại hội chợ lần này. Ngoài ra, tôi 
cũng xin gửi lời cảm ơn đến những phụ huynh đã tài trợ cho các giải thưởng, món ăn và đặc 
biêt là dành thời gian để tham gia mở bán các gian hàng trong hội chợ. Nhờ sự đóng góp quý 
báu của quý phụ huynh mà nhà trường đã thu được lợi nhuận là 57.868.000 đồng (hơn 
khoảng 10 triệu so với năm ngoái) để quyên góp cho tổ chức từ thiện Caritas, Việt Nam. 
 
Câu lạc bộ sau giờ học 
 
Các câu lạc bộ sau giờ học trong Học phần 2 đã trở nên rất phổ biến và các em học sinh có 
rất nhiều lựa chọn cho những câu lạc bộ mà các em yêu thích. Thông tin chi tiết về các Câu 
lạc bộ sau giờ học trong học phần ba sẽ được thông báo sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Các câu lạc 
bộ sau giờ học trong học phần 3 sẽ bắt đầu vào thứ Hai ngày 17 tháng 2 và sẽ diễn ra trong 
6 tuần, kết thúc vào thứ Sáu ngày 27 tháng 3.  
 
Trân trọng cảm ơn và kính chào, 
Daan Ebbers 
Hiệu Phó Khối Trung học 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ Hiệu Phó (Khối Tiểu học) 
Kính thưa quý phụ huynh, 
 
Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 12, tôi đã tham dự khóa đào tạo kỹ năng sống OBV cùng  với 
các em học sinh lớp iGCSE2. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ dành cho các em trong việc 
phát triển kỹ năng sống, làm việc nhóm và kỹ năng lãnh đạo trong suốt 1 tuần đó. Thật tuyệt 
vời khi thấy các em tham gia tích cực vào những thử thách và hi vọng rằng học sinh lớp 6, 8, 
9 và IGCSE1 của chúng ta cũng sẽ nhiệt tình tham gia trong các khóa đào tạo trong học kỳ 2. 
 
Tôi hy vọng tất cả các em sẽ có một kỳ nghỉ Giáng sinh an toàn và vui vẻ! 
  
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, 

 

Sau một thời gian dài nỗ lực ôn tập theo sự hướng dẫn của giáo viên và sự giúp đỡ của các 

bậc cha mẹ, học sinh chương trình song ngữ đã hoàn thành khá tốt việc làm bài  kiểm tra 

HK1. 

Trong thời gian học sinh được nghỉ Giáng sinh và đón mừng năm mới (từ 23/12/2019 đến hết 

ngày 03/01/2020),  giáo viên đã chấm bài kiểm tra ; đánh giá ,xếp loại học sinh trong học kì 1 

và sẽ  báo cáo kết quả học tập của học sinh  trong cuộc họp Phụ huynh cuối HK1 (dự kiến 

ngày 11/01/2020). 

Chúc các bậc phụ huynh và các em học sinh có một kì nghỉ Giáng sinh và đón mừng năm 

mới -  năm 2020 thật vui vẻ, an lành và hạnh phúc ! 

 
Trân trọng, 
Vũ Thị Lan 
Hiệu Trưởng SVIS 
 
Thông điệp từ Trưởng Bộ Phận Học vụ (Khối Trung Học) 
 
Kính thưa quý phụ huynh, 
 
Chúc mừng các em đã hoàn thành tốt kỳ thi trong tuần thứ 8 và 9 của học phần này. Hi vọng 
các em sẽ có một kỳ nghỉ thật tuyệt vời sau một học kỳ rất thành công. Chúc các em học sinh 
IGCSE 2 sẽ hoàn thành tốt kỳ thi thử vào ngày 6-15 tháng 1 sắp tới. 
Trân trọng, 
Harriet Casswell 
Trưởng Bộ phận Học Vụ Khối Trung học 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ giáo viên tư vấn  
Kính thưa quý phụ huynh, 
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Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ tuyệt vời. Tôi hy vọng tất cả các em học sinh tận hưởng 
thời gian thư giãn trong dịp nghỉ lễ này. 
 
Vào đầu học phần 3 của năm mới, nhà trường sẽ tổ chức Tuần lễ Chống Bạo lực tại trường 
SIS @ Đà Nẵng. Chủ đề của năm nay sẽ xoay quanh nội dung “lòng tốt có thể đẩy lùi nạn 
bạo lực học đường”. Sẽ có rất nhiều bài học được phổ biến trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm, 
nhiều hoạt động bổ ích, và các bài tập lớn dành cho các lớp cũng sẽ được tổ chức trong tuần 
lễ này.Với thông điệp "Màu trắng gắn kết", tất cả các em học sinh sẽ được mặc đồng phục 
màu trắng vào ngày cuối cùng của tuần để thể hiện sự đoàn kết của toàn trường trong công 
tác phòng chống nạn bạo lực học đường. Đây cũng là một hoạt động rất thành công trong  
năm học vừa qua; do đó năm nay tôi hy vọng các em học sinh sẽ tích cực tham gia vào phong 
trào này! 
 
Trân trọng cảm ơn và kính chào, 
Catherine Burgess 
Giáo viên tư vấn và giáo viên phụ trách môn Tiếng anh Tăng cường 
 
Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu Giáo 
Kính gửi quý phụ huynh, 
 
Tuần lễ STEM thứ hai của các em mẫu giáo đã khép lại. Các em đều rất phấn khích với thử 
thách xây dựng những vật có thể chuyển động. Các em học sinh lớp Prep đã sử dụng kỹ 
năng tư duy để thực hành những gì mà các em đã học được về chìm / nổi để thiết kế một 
chiếc thuyền có thể mang các con vật nổi trên mặt nước. Các lớp khác đã tận dụng vật liệu 
tái chế để chế tạo xe hơi và xe lửa. Trải qua các thử thách này, các em đã học được cách 
hợp tác và làm việc với các bạn trong lớp. Các em đã hoàn thành các bài tập lớn rất tốt! 
Trân trọng cảm ơn và kính chào, 
Võ Thị Thùy Ngân 
Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu Giáo 
 
 
 
 
  
 


