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Thông điệp từ cô Hiệu trưởng 
 

Kính chào quý phụ huynh, 

Học sinh đã được trải qua những tuần học tuyệt vời ngay từ học phần 1 này! 

 

Tuần lễ STEM đầu tiên được tổ chức rất thành công. Tôi hy vọng phụ huynh thích những bức 

ảnh, đoạn phim và lắng nghe những trải nghiệm thú vị mà các em chia sẻ. Nhà trường sẽ 

tổng hợp tất cả tư liệu của các ngày hội STEM trong năm và trình chiếu trong những sự kiện 

của trường và trong buổi Tổng Kết Cuối Năm. Chắc chắn phụ huynh sẽ bất ngờ khi thấy được 

sự sáng tạo, kỹ năng đồng đội và tâm huyết của các em. 

 

Những giá trị phương Đông được giảng dạy theo định hướng quốc tế tại trường SIS. Mỗi 

tuần hoặc hai tuần 1 lần, học sinh sẽ được tìm hiểu một chủ đề đạo đức mới trong giờ chủ 

nhiệm và được trình bày chủ đề đó trong buổi sinh hoạt toàn trường. Chủ đề đạo đức đã được 

giảng dạy trong học phần này là Sự Tôn trọng (đây cũng là chủ đề bao quát của chương trình 

đạo đức), Sự Quan Tâm, Hòa Nhập, Sự Kiên Nhẫn và Rộng Lượng. 

 

Nhóm học sinh đầu tiên hoàn thành khóa học kỹ năng tại Outward Bound đã chia sẻ những 

câu chuyện lý thú về những bài học trải nghiệm cũng như kỹ năng sinh tồn gắn với những 

đức tính đạo đức đã được học như Kỹ năng Đồng đội, Tính Hợp Tác, Sự Tự Tin, Lạc Quan 

và tính Kỷ Luật. 

Mục Tiêu Học Tập Toàn Trường (SLGs) luôn được nhấn mạnh trong các giờ học và buổi 

sinh hoạt toàn trường. Kết thúc tuần lễ Quốc Tế sẽ tập trung vào chủ đề “tôn trọng văn hóa” 

- là một phần quan trọng của mục tiêu Công Dân Toàn Cầu Trách Nhiệm. 

Sự kiện cần nhớ 

Tuần lễ VĂN HÓA QUỐC TẾ: 8/10 – 

12/10 

Buổi sinh hoạt khối Mẫu giáo: 11/10, 8.30-

9.15 sáng 

Buổi sinh hoạt khối Tiểu học trở lên: 12/10, 

8.20 – 9 sáng 

 

Ngày cuối học phần 1: Thứ Sáu, 12/10 

Ngày đầu tiên học phần 2: Thứ Hai, 22/10 

Khóa học OBV lớp 8 & 9: 22/10 – 26/10 
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Học sinh toàn trường đã được thưởng thức chương trình Vui Trung Thu đặc sắc vào tuần 

trước. Phụ huynh có thể xem hình ảnh các hoạt động múa lân, làm lồng đèn, làm bánh trung 

thu trong thư này và trên trang web của trường. 

 

Anne Matley 

Hiệu trưởng  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ Hiệu Phó 

  

Thật khó để tin rằng chúng ta đã trải qua gần hết học phần 1. Qua những buổi dự giờ quan 

sát một số lớp học, tôi đánh giá cao hiệu quả dạy và học của cả thầy và trò trường SIS.Các 

em học sinh đã tham gia các hoạt động học tập cũng như đạt được các giá trị nhận thức lồng 

ghép trong chương trình học một cách tích cực. 

 

Mang đồ chơi đến trường 

 

Nhiều học sinh đã bắt đầu mang đồ chơi yêu thích đến trường để tham gia vào các giờ kể 

chuyện và chơi trong giờ giải lao. Phụ huynh không nên cho học sinh mang những đồ chơi 

đắt tiền đến trường. Phụ huynh vui lòng giúp các em hiểu rằng các em không nên mang đồ 

chơi vào lớp (ngoại trừ giờ kể chuyện) để tránh bị phân tâm trong giờ học. Nếu học sinh mang 

đồ chơi đến trường, hãy viết tên lên đồ chơi để có thể tìm lại nếu bị thất lạc. 

 

Câu lạc bộ sau giờ học  

 

Các câu lạc bộ sau giờ học của học phần 1 đã và đang hoạt động tốt. Nhiều học sinh tham 

gia vào các hoạt động này bao gồm: CLB rô bốt, CLB may vá, CLB hoạt hình, CLB gấp giấy 

nghệ thuật, CLB bóng rổ, CLB cờ vua và CLB thể thao. Chúng tôi rất vui khi nhìn thấy các em 

học sinh đều thích thú tham gia vào các câu lạc bộ này. Một điều lưu ý là chúng tôi luôn mong 

muốn học sinh cư xử đúng mực trong các câu lạc bộ ngoài giờ này. Nếu học sinh gây ảnh 

hưởng hoặc làm gián đoạn việc học của các bạn khác, các em sẽ bị loại khỏi câu lạc bộ và 

học phí sẽ không được hoàn lại. Thông tin câu lạc bộ sau giờ học cho học phần 2 sẽ sớm 

được thông báo đến phụ huynh và học sinh. 

 

Sử dụng cơ sở vật chất sau giờ học 

 

Một lời nhắc nhở nữa là học sinh không được phép sử dụng khu vực sân chơi, sân bóng đá, 

sân bóng rổ sau giờ học. Học sinh được đưa đón bởi phương tiện cá nhân phải ngồi đợi trước 

khu vực sân chờ nơi có các giáo viên trực giám sát ở đó. 

 

Chelsea Donaldson 

Hiệu Phó  
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Thông điệp từ cô Hiệu trưởng SVIS 

 

Xin chào các bậc cha mẹ học sinh, 

  

Nhà trường vui mừng thông báo với phụ huynh, qua 8 tuần học tập và rèn luyện, đa số học sinh 

đã bộc lộ năng khiếu và cá tính riêng của bản thân, được nhà trường đang rất quan tâm và tìm 

cách phát huy theo hướng tích cực nhất. 

Mặt khác, nhà trường xin chân thành cảm ơn những ý kiến góp ý có trách nhiệm của các bậc cha 

mẹ trong buổi họp phụ huynh đầu năm, nhà trường xin ghi nhận và đang điều chỉnh hợp lí hơn 

trong điều kiện có thể. 

Trong thời gian tới, học sinh sẽ được học bổ sung phần mềm về “Văn hóa giao thông” và “phòng 

tránh tai, nạn thương tích”. Học sinh Tiểu học làm bài khảo sát chất lượng môn Toán (ngày 26/9). 

Học sinh THCS có bài kiểm tra 1 tiết ở tất cả các bộ môn cũng như tham gia cuộc thi “ý tưởng 

KHKT”. Đặc biệt đối với HS lớp 8 và 9, các em sẽ tham dự khóa học kỹ năng ngoại khóa của 

trường Outward Bound tại Bình Định từ 22-26/10/2018. Những học sinh không tham gia được 

vẫn đi học bình thường theo thời khóa biểu (Nhà trường sẽ dạy các phần mềm GD kĩ năng sống 

cho các em). 

 

Trân trọng, 

 

Vũ Thị Lan 

Hiệu trưởng SVIS 

 

Thông điệp từ Cố vấn Chuyên môn 

 

Từ đầu năm học đến nay tôi rất vui khi được làm quen với các em học sinh và rất ấn tượng 

với những cam kết mong muốn có được sự hòa đồng, vui vẻ giữa các em. Tôi đã có những 

buổi nói chuyện trước lớp cũng như những buổi tư vấn riêng cho từng học sinh trong trường. 

Những hoạt động này cũng bao gồm buổi tư vấn “Định Hướng Tương Lai” cho học sinh lớp 

IGCSE 1 và 2 để giúp các em có những lựa chọn nghề nghiệp và kỹ năng làm việc phù hợp. 

Đối với học sinh Tiểu học, tôi luôn nhấn mạnh khẩu hiệu “Hãy làm bạn, ngừng bắt nạt” trong 

các buổi học phòng chống bắt nạt học đường. Với học sinh lớp 8 Quốc tế, tôi đã tổ chức một 

buổi học nhận thức về tình trạng Bắt Nạt Qua Mạng Xã Hội, cách xử lý và cách báo cáo về 

vấn đề này. 

 

Để cùng thảo luận và được tư vấn về định hướng tương lai cho các em học sinh, quý phụ 

huynh vui lòng liên hệ với tôi. Địa chỉ email của tôi là Catherine.burgess@danang.sis.edu.vn.  

Tôi rất mong được góp phần đem đến cho học sinh một môi trường học tập an toàn, lành 

mạnh tại SIS và đồng thời chuẩn bị tốt nhất cho một tương lai đầy thành công phía trước cho 

các em. 

 

mailto:Catherine.burgess@danang.sis.edu.vn
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Catherine Burgess 
Cố vấn chuyên môn / Giáo viên EFL 
 
Thông điệp từ Trưởng Bộ Phận Học Vụ 

 

Vào ngày 6/9, nhà trường đã tổ chức ngày hội STEM đầu tiên. Thật là vui khi nhìn thấy tất cả 

học sinh toàn trường đều hào hứng tham gia vào các hoạt động thực hành khác nhau với 

nhiều thử thách đòi hỏi tư duy và tính đồng đội cao. Ban tổ chức ngày hội STEM đã làm việc 

tận tụy cho ngày hội đầu tiên và đang bận rộn lên kế hoạch cho những thử thách mới đầy 

sáng tạo cho tất cả học sinh trong ngày STEM tiếp theo sẽ diễn ra vào những ngày đầu của 

học phần tới. 

 

Quả là một tháng đầy sáng tạo của trường SIS và thật tuyệt vời khi quan sát tất cả các em 

đều tham gia vào cuộc thi Làm Lồng Đèn ngày hội Trung Thu. Tôi xin gửi lời chúc mừng đến 

các lớp đã dành được giải thưởng trong cuộc thi này.  

 

Vào ngày 28/9, nội quy về Tính Trung Thực Trong Học Tập dành cho khối trung học đã được 

phổ biến cho học sinh các lớp 6,7,8 và 9. Học sinh đã bắt đầu có ý thức về việc đạo văn là gì 

và ảnh hưởng của nó đối với kết quả học tập. Đối với các em trung học cơ sở, bất kỳ vi phạm 

về đạo văn sẽ được xem như là cơ hội học tập và không bị trừ điểm; ví dụ nếu học sinh vi 

phạm, các em sẽ được yêu cầu làm lại bài tập. Nội quy và nội dung phổ biến đều được gửi 

về nhà qua thư điện tử, đồng thời được phát cho học sinh để các em luôn ghi nhớ về các quy 

định này. Nếu có những thắc mắc về nội quy tính trung thực trong học tập, phụ huynh vui lòng 

gửi câu hỏi cho tôi qua địa chỉ: daan.ebbers@danang.sis.edu.vn  

 

Daan Ebbers 

Trưởng bộ phận học vụ 

 

Thông điệp từ trưởng khối mẫu giáo 

 

Các em lớp mẫu giáo đã trải qua một tuần học tuyệt vời với các hoạt động đa dạng của ngày 

hội Vui Tết Trung Thu. Ngôi trường trông thật lung linh và tràn ngập màu sắc từ những chiếc 

lồng đèn đáng yêu do chính tay các em làm ra trong giờ học Thủ công và Mỹ thuật. Học sinh 

đã hòa nhịp cùng những bài hát Hội Trăng Rằm, tự tay làm và thưởng thức bánh TrungThu 

cũng như xem màn trình diễn múa Lân chuyên nghiệp. Buổi sinh hoạt toàn trường đặc biệt 

đã diễn ra rất thành công. Xin gửi lời cảm ơn đến các cô giáo đã làm việc hăng say để giúp 

các em nhận biết được vẻ đẹp bản sắc văn hóa – một phần nội dung trong chương trình học. 

Học sinh đã có một ngày vui trọn vẹn và hứng khởi khi được hóa trang thành những nhân vật 

trong ngày hội. 

mailto:daan.ebbers@danang.sis.edu.vn
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Các em đã được thảo luận và tìm hiểu những chức năng khác nhau của các bộ phận cơ thể 

thông qua bài học “Năm giác quan” trong môn SOSE – Khoa học xã hội và môi trường. Các 

em cũng được khám phá thế giới và hiểu được những gì đang diễn ra xung quanh. Những 

hoạt động đầy thú vị mà các em đã thực hành đó là đi bộ chân trần trên cỏ, nhắm mắt và lắng 

nghe âm thanh xung quanh, sử dụng đôi tay để cảm nhận đồ vật trong hộp, nếm thức ăn và 

trái cây khi bịt mắt, cũng như vò và ngửi một vài loại lá khác nhau.  

Học sinh lớp Nursery đã có chuyến dã ngoại đến thăm nhà của một bạn cùng lớp. Các em rất 

thích thú khi được khám phá xung quanh và tham quan ngôi nhà. Chuyến dã ngoại này đã 

đem lại rất nhiều niềm vui cho cả lớp. 

Tuần lễ Văn Hóa Quốc Tế của khối mẫu giáo sẽ được tổ chức vào tuần cuối của Học phần I, 

ngày 8-12/10/ 2018 nhằm tôn vinh nét đa dạng bản sắc văn hóa của trường. Nhà trường sẽ 

liên tục cập nhật thời gian diễn ra các hoạt động trong bảng tin hằng tuần tiếp theo. 

Võ Thị Thùy Ngân 

Trưởng khối mẫu giáo 

 
 


