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Thông điệp từ Hiệu Trưởng 

Kính chào Quý phụ huynh, 

 

Vào những ngày cuối cùng của năm học cũng là năm đầu tiên 

của tôi tại trường, là dịp để tôi có thể nhìn lại và đánh giá những 

thành tích xuất sắc mà các em học sinh đã đạt được trong suốt 

năm học qua. Về môn Tiếng Anh, Toán, Khoa học, tỉ lệ học sinh 

đạt bài thi chiếm 96%. Trong đó, 95 % học sinh Song ngữ và 98 

% học sinh Quốc tế có kết quả Tốt môn Tiếng Anh. Một vài học 

sinh từ những ngày đầu nhập học với vốn Tiếng Anh ít ỏi hoặc 

chưa hề tiếp xúc với môn Tiếng Anh và kết quả ở trên đã chứng 

tỏ sự tận tâm trong nghề của các thầy cô giáo ở trường, đặc biệt 

là sự hỗ trợ tuyệt vời từ đội ngũ giáo viên Tiếng Anh Tăng Cường 

EFL với sự hướng dẫn của Ms. Stephanie. 

Kết quả kỳ thi đã cho thấy tất cả học sinh đã có sự tiến bộ rõ rệt 

và các em luôn được khích lệ để nỗ lực hết mình trong thời gian 

qua. Các em đã học tập chăm chỉ để trở thành những người học 

tự tin trong giao tiếp và thực hiện thành công những buổi sinh 

hoạt cuối tuần toàn trường. Nhiều học sinh đã trở thành đại diện 

xuất sắc cho trường tham gia thi đấu ở nhiều cuộc thi và mang 

lại những thành tích cao.   

Buổi tổng kết và biểu diễn văn nghệ cuối năm với chủ đề “Giao 

Lưu Các Nền Văn Hóa Thế Giới” đã diễn ra thành công tốt đẹp 

bằng những màn trình diễn đầy màu sắc và sôi động với sự luyện 

tập hăng say của các em học sinh và các thầy cô giáo. Cảm ơn 

Quý phụ huynh và gia đình đã tham dự buổi văn nghệ cũng như 

sự ủng hộ quý giá của tất cả quý vị trong suốt năm học vừa qua. 

Thật buồn khi tuần này trường chúng ta phải nói lời chia tay với 

Mr Phil, Ms Kathy, Mr Justin, Ms Leila và Mr Damian. Những thầy 

cô giáo này sẽ quay trở lại quê hương để đoàn tụ cùng gia đình. 

Học sinh sẽ quay trở lại trường vào thứ Hai, ngày 7/8/2017 – 

ngày khai giảng năm học mới. Tôi xin chúc tất cả các em một kỳ 

nghỉ hè an toàn và thư giãn. Tôi rất mong được gặp lại tất cả các 

em và đón chào những học sinh, phụ huynh mới trong năm học 

đến tại trường SIS, Đà Nẵng. 

Trân trọng, 
Anne Matley (Ms) 
 
 

 

 

MỤC LỤC: 

Thông điệp từ: 

Hiệu trưởng 

Hiệu trưởng chương trình Việt Nam 

Hiệu phó 

Trưởng bộ phận học vụ 

Trưởng khối mẫu giáo 

Ngày cuối cùng của năm học: Thứ Sáu, 

ngày 30/6/2017  

Kì thi Tốt Nghiệp Tiểu Học Singapore 

(iPSLE): 

Bài kiểm tra Nói:  Thứ Hai, ngày 3/7/2017 

Bài kiểm tra Viết:  Ngày 12 - 14/7/2017 

Ngày khai giảng năm học mới 2017– 2018:  

Thứ Hai, ngày 7/8/2017. 
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Chúc mừng các em lớp Dự Bị Đại Học GAC trong buổi 

lễ Tốt Nghiệp 
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Thông điệp từ Hiệu Phó 

 

Năm đầu tiên tôi làm việc với cương vị Hiệu phó đã kết thúc, 

tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến tập thể nhà 

trường đã luôn nồng nhiệt chào đón tôi tại SIS. 

Học sinh và phụ huynh thân mến, 

Thật vinh hạnh khi quen biết tất cả mọi người. Tôi rất mong 

chờ năm học tiếp theo 2017-2018 ở Đà Nẵng. Xin chúc mừng 

các nhân viên và giáo viên của nhà trường đã làm việc hết 

mình để đảm bảo tất cả các học sinh đều tích cực tham gia học 

tập và phát triển độc lập. Hãy tận hưởng kì nghỉ xứng đáng này 

nhé! 

Tôi hi vọng tất cả mọi người sẽ có một mùa hè tuyệt vời và an 

toàn. Tôi cũng mong được nghe câu chuyện của mọi người khi 

chúng ta quay lại trường vào tháng 8.     

Chelsea Donaldson 

 

Thông điệp từ Hiệu Trưởng Chương Trình Việt Nam 

 

Năm học 2016-2017 vừa khép lại trong sự thành công rất đáng 

tuyên dương của tất cả học sinh nhờ sự quan tâm sâu sắc từ 

phía phụ huynh và nỗ lực không ngừng của đội ngũ Giáo Viên.  

- Số lượng học sinh tăng dần hằng năm và giữ vững được sỉ 

số từ đầu đến cuối năm học gồm 175 em (Trong đó cấp Tiểu 

học có 6 lớp - 117 HS và cấp THCS có 4 lớp - 58 học sinh). 

- Chất lượng học tập của học sinh không ngừng được cải tiến, 

nhiều học sinh tiến bộ vượt bậc cả về năng lực và phẩm chất: 

  * 22 học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học và 8 học 

sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp THCS. 

  * Cấp THCS: 74, 1 % học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi; 14, 

1% học sinh đạt danh hiệu học sinh khá. 

  * Cấp Tiểu học:  25 % học sinh hoàn thành Xuất sắc và 75 % 

học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện. 

Trong năm học đến, năm học 2017-2018, nhà trường cũng sẽ 

quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng:     

- Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh 

giá, hội nhập nhiều hơn về công nghệ thông tin với các chương 

trình dạy học tiên tiến nhằm giúp học sinh đam mê học tập, tự 

tin vào bản thân và tích cực sáng tạo để trở thành những công 

dân toàn cầu. 

- Thường xuyên cải tiến công tác tổ chức dạy học và quản lý, 

đáp ứng mọi nguyện vọng chính đáng của học sinh và giữ vững 

niềm tin yêu của các bậc phụ huynh. 

 

Trân trọng, 

 

 

Vũ Thị Lan 
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Màn trình diễn sôi động “Made in India” của học 

sinh lớp K1 

Chúc mừng tất cả học sinh đạt giải thưởng. Giải 

thưởng Học Thuật được trao bởi thầy Peter Baker. 

Tiết mục múa “Gummy Bears” (Nước Đức) được các 
em lớp Nursery trình bày và mở màn cho Đêm Văn 

Nghệ 
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Thông điệp từ Trưởng Bộ Phận Học Vụ 

 

Xin chào đại gia đình, 

Các kỳ thi đã kết thúc và các em học sinh đã làm bài rất tốt. Các 

học sinh lớp GAC đã hoàn thành tất cả các bài đánh giá và các 

em đã chính thức tốt nghiệp trung học. Tất cả các giáo viên rất 

tự hào về các em. Các em sẽ không còn học ở trường chúng ta 

nữa vì phải tham gia vào các trường đại học trong năm sau. Lại 

một năm học nữa tôi hoàn thành công việc với cương vị Trưởng 

Bộ Phận Học Vụ, tôi tự hào khi được làm việc với học sinh và 

tập thể nhà trường. Tôi mong đợi vào tương lai cũng như những 

phương thức tập thể nhà trường Kinderworld cùng đóng góp cho 

một năm học mới tốt hơn. Hãy tận hưởng kỳ nghỉ của bạn! 

Kelsey June MC Donald 

 

Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu Giáo 

 

Chúng ta đã có thêm một tháng thú vị xoay quanh những chủ 

đề: “Thành phố và những địa danh” và “Thái dương hệ”. 

Trong khi các em học sinh lớp Nursery thích thú với những hình 

ảnh đầy màu sắc của chữ cái Y và Z, thì những em học sinh lớp 

K1 và K2 cho thấy trí nhớ tốt bằng cách trả lời những câu hỏi đa 

dạng về Thái dương hệ, kể tên được 8 hành tinh và nhận dạng 

những địa danh nổi tiếng trên Thế Giới thông qua các trò chơi 

lôi cuốn trong lớp học. 

Các em học sinh lớp Dự Bị Tiểu Học Prep đã rất hứng thú với 

chủ đề này cùng với nhiều bài học mỹ thuật và những thí nghiệm 

khoa học khác. Với thí nghiệm khoa học, các em học sinh đã 

chặng một sợi dây qua giữa phòng và thổi bong bóng gắn liền 

với ống hút, sau đó dùng áp lực không khí để “thổi” những chiếc 

bong bóng từ bên này qua bên kia. Cả lớp đã có khoảng thời 

gian rất vui vẻ! Thông qua hoạt động này, các em đã được học 

về lực đẩy và làm như thế nào để một quả tên lửa bay lên. Các 

em cũng đã được trải nghiệm về việc thổi những quả bóng to hết 

mức có thể với kích cỡ khác nhau sẽ tạo ra nhiều hơn hoặc ít 

hơn lực đẩy và nó tác động trực tiếp tới tốc độ bay của tên lửa 

các em làm ra như thế nào. 

Với sự ủng hộ của Quý phụ huynh, chương trình Tổng kết cuối 

năm đã thành công rực rỡ. Chúng ta tự hào về những học sinh 

tài năng và phần trình diễn tuyệt vời của các em. Tôi cũng muốn 

nhân cơ hội này để gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Quý 

phụ huynh và học sinh. 

Chúng ta sẽ kết thúc năm học với hoạt động ngoại khóa thú vị 

tại trung tâm Helio (lớp mẫu giáo và lớp K1) và Vincom (lớp K2 

và lớp dự bị tiểu học-Prep). Xin chúc các em học sinh một kì nghỉ 

hè thật tuyệt vời và mong được thấy các em quay lại trường vào 

năm học tới!  

 

Võ Thị Thùy Ngân 
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Vũ điệu “Pata Pata” (Nam Phi) của học sinh lớp K2 

Gold 

Tiết mục hát của các em lớp Prep Red về các loài 
động vật ở Australian Bush – Hình ảnh bên dưới: 
Học sinh lớp Prep Gold dẫn chúng ta chu du đến 

nước Mỹ bằng tiết mục “Cowboy Johnny” 

Các em lớp K2 Red biểu diễn vũ điệu “Mummy 

Dance” (Ai Cập) 
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Message from the Head of Kindergarten 
 
The Kindergarten children started Term 3 “Environment 
Studies” with ‘Animals’. They explored the animal world 
through interesting books, songs, video clips and language 
arts lessons. They were able to identify and name many of the 
animals and their habitats. Animals living in the water or on 
land, sea creatures or wild animals, zoo animals or farm 
animals and pets were discussed in classes. The children 
learned how to treat animals and take care of a pet. 

We have been trying some new textures and skills at Art 
lessons so that the children can have fun learning using new 
materials. They were introduced to some creative skills such 
as seed mosaic, cereal collage and hand printing.   

The children enjoyed all the games on the Sports Day greatly. 
Fair play, healthy lifestyle, cooperation, team work, 
perseverance and care are the virtues that they learn through 
play.  

 
Vo Thi Thuy Ngan 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 

@ DANANG                                 February, 2017 
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