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Kính chào Quý phụ huynh, 

Chào mừng tất cả các em học sinh và gia đình mới. Tôi hy 
vọng các em sẽ trải nghiệm một năm học mới thật tuyệt vời. 
Chào mừng các em học sinh thân yêu đã quay trở lại, tôi tin 
rằng các em đều có một kỳ nghỉ đáng nhớ và sẵn sàng cho 
việc học tập cũng như tạo nên thật nhiều cơ hội tìm tòi, học hỏi 
tại ngôi trường của chúng ta. 
Các giáo viên mới đã tham gia các buổi hội thảo giới thiệu về 
hệ thống trường trong 2 ngày tại Hà Nội từ ngày 31/7. 
Rất vui được chào đón các thầy cô mới về giảng dạy tại trường: 
Ms Ruth Kavanagh – Lớp 1 và lớp 2 Song ngữ 
Mr Niall Reed – Lớp 3 Song ngữ 
Ms Trí – Lớp 3 Song ngữ 
Mr Brad McCarthy – Lớp 3 Quốc tế 
Ms Sheila Balauitan – Lớp 5 Song ngữ 
Mr Merritt Fallis – Giáo viên Âm nhạc 
Mr Nate Forster – Giáo viên Thể dục 
Mr Donald White – Giáo viên Thể dục 
 
Tôi rất vui được gặp mặt đông đủ quý phụ huynh trong Buổi 
Họp Phụ Huynh Đầu Năm vừa diễn ra. Tôi tin rằng quí vị đã 
được giáo viên cung cấp thông tin tổng quan về chương trình 
học của năm, những kỳ vọng và nội quy trong lớp nhằm tạo 
nên môi trường học tập tốt nhất cho các em. Nếu không thể 
tham gia cuộc họp vừa qua, quý vị có thể liên hệ với giáo viên 
chủ nhiệm để tiện sắp xếp thời gian cho buổi họp khác. 
Tôi được biết nhiều phụ huynh khối Tiểu học đã đăng nhập vào 
trang mạng Dojo của lớp để được cập nhập thông tin liên lạc 
với giáo viên, những hình ảnh, hoạt động của các em học sinh 
và thời khóa biểu các lớp. Trong khi những thông báo chung 
được gửi qua thư điện tử đến phụ huynh, giáo viên sẽ gửi 
những thông báo chi tiết thông qua trang mạng Dojo và 
Edmodo đến phụ huynh trong lớp. 
Nếu vẫn chưa nhận được thư điện tử từ nhà trường hoặc từ 
giáo viên chủ nhiệm, quý phụ huynh vui lòng kiểm tra với nhân 
viên văn phòng trường để chúng tôi có được thông tin thư điện 
tử của quý vị một cách chi tiết và chính xác.  
Chương trình đạo đức đầu tiên của năm học này là Sự Tận 
Tụy. Tôi hy vọng tất cả các em đều tận tụy trong học tập và 
chúc tất cả các em một năm học tuyệt vời phía trước.  
Anne Matley (Ms) 
Hiệu trưởng 
 

 

 

 

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 21/8: Bắt đầu chương trình học 

bơi và tiếng anh tăng cường EFL  

Ngày 13/10: Kết thúc học phần 1 
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Buổi sinh hoạt toàn trường vào sáng thứ Sáu 

hằng tuần. Giấy khen học sinh của tuần được 

trao cho các em học sinh. 
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Thông Điệp từ Hiệu Phó 

Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với năm học 

2017-2018! Đối với các gia đình đã trở lại sau kỳ nghỉ hè, 

chúng tôi hy vọng các em có một kỳ nghỉ vui vẻ và  thích thú 

bên cạnh gia đình. Chúng tôi cũng hân hoan chào đón những 

thành viên và gia đình mới đã tham gia cùng chúng tôi vào 

năm học mới này. 

Việc đón học sinh sau giờ học 

Tôi muốn cảm ơn Quý Phụ Huynh và các tài xế đã tiếp tục 

thực hiện đúng quy định đón học sinh của trường. Ô tô cần 

phải di chuyển đến khu vực đón học sinh. Đây không phải là  

khu vực dừng lại để đậu đỗ. Cám ơn những gia đình đã để 

tên học sinh lên cửa trước của xe. Điều này giúp đẩy nhanh 

quá trình đón học sinh khi giáo viên trực có thể đọc tên học 

sinh dễ dàng hơn. Xin quý phụ huynh lưu ý là từ 3g30 đến 

4g30 chiều, đường chính vào trường là đường một chiều và 

chỉ được phép rẽ phải khi ra khỏi cổng. Sự hỗ trợ của Quý 

Phụ Huynh trong việc thực hiện quy định này được đánh giá 

cao và đảm bảo rằng mọi người đều an toàn trong thời gian 

bận rộn của mỗi ngày này. 

Sử dụng trang thiết bị sau giờ học 

Một lời  nhắc nhở nữa là học sinh không được phép sử dụng 

thiết bị sân chơi, sân bóng đá hoặc sân bóng rổ sau giờ học. 

Những học sinh được đưa đón bằng phương tiện cá nhân 

phải ngồi ở phía trước khu vực chờ đón của trường nơi có 

giáo viên đang trực. 

 

Lịch thi và đề cương ôn tập 

Giáo viên chủ nhiệm đã gửi Lịch Thi và đề cương ôn tập 

(ToS) qua email cung cấp chi tiết về ngày thi và nội dung học 

khái quát cho các môn liên quan trong học kỳ 1. Nếu Phụ 

huynh chưa nhận được thông tin này, vui lòng liên hệ với 

Giáo viên chủ nhiệm của học sinh.  

 

Lịch thi cho học kỳ 1 như sau: 

Tiếng Anh Bài 1 - thi nói   Thứ 3 (2/1) 

Tiếng Anh Bài 2 - thi viết Thứ 5 ( 4/1) 

Tiếng Anh Bài 3- thi ngữ pháp và đọc 
hiểu   

Thứ 6 (5/1) 

Toán*   ** Thứ 2 (8/1) 

Tiếng Anh Bài 4 - thi nghe  Thứ 3 (9/1) 

Khoa Học** Thứ 4 (10/1) 

  * Học sinh từ lớp 6 trở lên phải hoàn thành hai bài thi môn 

Toán. 

 * *Lịch thi Khoa Học và Toán ở trên chỉ áp dụng với  học sinh  

các lớp quốc tế 

Trân trọng, 

Chelsea Donaldson  

Hiệu phó 
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Thực hành thí nghiệm – một phần bài học trong 

chương trình môn Khoa học 

Học sinh lớp 5/6 Quốc tế chuẩn bị tài liệu cho 

chủ đề Đạo Đức của tuần – Sự Tận Tụy 

Ứng dụng công nghệ trong học tập 
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Thông điệp từ cô hiệu trưởng chương trình Việt Nam 

Xin chào các bậc cha mẹ học sinh, 

Trong không khí vui tươi đón chào năm học mới 2017 - 2018, 

ngoài việc chào đón những học sinh cũ trở lại lớp học sau kì 

nghỉ hè, nhà trường còn rất hân hạnh đón nhận 45 học sinh 

mới vào lớp 1 và 42 học sinh mới (từ lớp 2 đến lớp 9). 

Nhà trường vui mừng thông báo với phụ huynh, đầu năm học 

2017 – 2018 số lượng học sinh học chương trình song ngữ là 

211 em, tăng 25 học sinh. 

 Tất cả giáo viên và lãnh đạo nhà trường đã cố gắng chuẩn bị 

rất đầy đủ các yêu cầu phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt 

của học sinh. Vì vậy, dù mới chỉ qua những tuần đầu của năm 

học mới nhưng việc học tập và sinh hoạt của các em đã ổn 

định và đi vào nề nếp tốt. Đặc biệt những học sinh mới chuyển 

về cũng đã hòa nhập và làm quen với môi trường học tập mới, 

tất cả các em học sinh đều rất vui tươi và thân thiện. 

Kết quả học tập và những thông tin hoạt động trong tháng 8 

đã được thông báo đầy đủ trong cuộc họp phụ huynh đầu năm 

học diễn ra vào ngày 24/8 của lớp 1A; 1B; 2; 4; 6 và ngày 29/8 

của lớp 3; 5A; 5B; 7; 8; 9. 

Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị. 

Trân trọng, 

 

VŨ THỊ LAN  
Hiệu trưởng CTVN 
 
Thông điệp từ trưởng bộ phận học vụ 

Chào mừng các em quay lại năm học 2017-2018. Chúng ta 

mong đợi những cơ hội mới đồng hành với sự phát triển thịnh 

vượng chung của trường. Chúng ta cũng vui mừng chào đón 

các em học sinh mới trong năm nay. Bản thân tôi rất ấn tượng 

với cách các bạn học sinh cũ chào đón các bạn mới theo văn 

hóa của trường. Tôi cũng trông đợi được phục vụ các em học 

sinh trên cương vị quen thuộc là trưởng bộ phận học vụ . Hi 

vọng tất cả mọi người sẽ có một năm học đáng nhớ và các 

em học sinh hoàn thành tốt các mục tiêu nhà trường đề ra.  

Thân ái, 

Kelsey McDonald 

Trưởng Bộ Phận Học Vụ 
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Các nhà khoa học của chúng ta được cung 

cấp trang thiết bị kỹ lưỡng 

Tinh thần đồng đội trong giờ học thể thao 

Tận tụy trong học tập! 
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SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 

@ DANANG                                 February, 2017 
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Thông điệp từ trưởng khỗi Mẫu giáo 

Chào đón tất cả các em học sinh và quý phụ huynh quay trở 

lại năm học mới. Chúng tôi rất vui khi các em tham gia vào 

lớp học. Hi vọng rằng năm học mới này sẽ mang đến nhiều 

niềm vui và thành tựu cho các em. 

Các em rất hào hứng, phấn khởi khi được làm quen với các 

bạn mới, được chơi đồ chơi mới và tham gia vào tất cả các 

hoạt động trong lớp. 

Các cô trò đã dành thời gian để thảo luận về nội quy lớp học, 

thời khóa biểu và kì vọng của các cô. Có vẻ như các em đã 

bắt đầu ổn định và biết tuân theo nội quy. Một vài em đã tự 

tin hơn và bắt đầu nhắc lại lời cô giáo bằng tiếng anh. 

Nhà trường luôn cung cấp những bữa ăn nhẹ và bữa trưa bổ 

dưỡng cho tất cả các em học sinh. Nếu phụ huynh muốn gửi 

thêm hoa quả và thực phẩm khác cho các em, nhà trường 

rất hoan nghênh. Tuy nhiên, vui lòng đừng gửi khoai tây 

chiên, đồ ngọt hoặc sô cô la. Nhà trường muốn khuyến khích 

thói quen ăn uống lành mạnh với tất cả các em học sinh. 

Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu gửi trả bất cứ đồ ăn nhẹ có đường 

nào được gửi tới trường. Mong quý phụ huynh thông cảm 

với vấn đề này, xin cảm ơn ! 

Thân ái, 

Võ Thị Thùy Ngân 

Trưởng Khối Mẫu Giáo 

 

 

 

 

Các em làm quen với chữ “S” – “Snake” - 

con rắn 

Học sinh mẫu giáo K2 đang phát triển những kỹ năng 

vận động điều khiển ngón tay và bàn tay 

Chương trình học mầm non dựa theo phương 

pháp vừa học vừa chơi 


