TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

THÁNG MƯỜI 2022

Sự kiện nổi bật
• Chương trình ngoại khóa ECA – 07/11/22
• Ngày Nhà Giáo Việt Nam - 20/11
Thông điệp từ hiệu trưởng
Hy vọng quý phụ huynh và các em học sinh đã có một kỳ nghỉ kết thúc học phần 1 thật thư
giãn, sảng khoái và các em đã sẵn sàng bước vào học phần 2.
Các em lớp iGCSE1 và iGCSE2 đã tham gia khóa học giáo dục kỹ năng sống tại OBV từ ngày
24 đến 28/10/2022. Tất cả giáo viên và học sinh đã có một chuyến đi thật bổ ích, được học
và phát triển những kỹ năng sống hữu ích như kỹ năng làm việc nhóm, sự tự tin, tính kỷ luật
và sự kiên trì. Tôi rất hy vọng sẽ có thêm học sinh Trung học tham gia chương trình học tập
bổ ích này.
Trong học phần hai học sinh sẽ tiếp tục học tập và phát triển theo 5 mục tiêu học tập toàn
trường.
1.

Những công dân năng động và có trách nhiệm

2.

Những học sinh có thành tích học tập tốt

3.

Những học sinh tự tin trong giao tiếp

4.

Những học sinh có kỹ năng tư duy

5.

Những học sinh hiểu biết về công nghệ

Giáo viên vận dụng đa dạng những phương pháp giảng dạy nhằm nuôi dưỡng 5 mục tiêu học
tập ưu tiên chính của trường. Nhà trường rất mong đợi được gửi đến phụ huynh những nhận
xét trong các bản báo cáo học tập.
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Cuối cùng xin kính chúc cô Lan, hiệu trưởng chương trình Việt Nam nghỉ hưu thật an nhàn
và hạnh phúc. Trong suốt quá trình công tác tại trường, cô Lan luôn là một người lãnh đạo,
một nhà giáo tận tâm với nghề. Tất cả học sinh, phụ huynh và đội ngũ nhân viên đều sẽ luôn
nhớ đến cô. Chúc mừng cô Lan đã cống hiến hết mình sự nghiệp giáo dục của mình.
Trân trọng cảm ơn và kính chào,
Bradman McCarthy
Hiệu trưởng

Thông điệp từ hiệu phó SVIS
Kính chào Quý phụ huynh,
Chúc mừng các em học sinh đã có một kì nghỉ ngắn kết thúc học phần I với nhiều trải nghiệm
mới và thú vị. Bên cạnh việc tham gia vào các ngày hội đặc biệt, các em học sinh tiểu học còn
được thoả sức sáng tạo với 2 dự án học tập STEAM:
- Dự án 1: Người bạn dễ thương
- Dự án 2: Chậu cây tự tưới
Thông qua hai dự án này, các em có cơ hội vận dụng kiến thức đã học và sự sáng tạo không
giới hạn của bản thân để tạo ra những sản phẩm thiết thực truyền tải thông điệp SỐNG XANHSỐNG ĐẸP góp phần giảm thiểu những tác hại xấu đến môi trường.
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Giữa tháng 10, các em học sinh song ngữ cũng đã hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ I. Tỉ lệ
học sinh đạt điểm khá và giỏi ở các môn tương đối cao. Phiếu đánh giá giữa kỳ I sẽ được
giáo viên chủ nhiệm gửi đến phụ huynh vào đầu tháng 11.
Kính thưa Quý phụ huynh,
Kết thúc học phần I cũng là ngày làm việc cuối cùng của cô Vũ Thị Lan – Hiệu trưởng chương
trình song ngữ. Toàn thể giáo viên và học sinh của trường sẽ luôn nhớ đến cô là một cán bộ
quản lí giàu kinh nghiệm, có tâm, có tầm và sống nhân ái tình cảm; một nhà giáo luôn được
lãnh đạo các cấp tin tưởng, được đồng nghiệp nể trọng, được phụ huynh và học sinh yêu
quý. Mong rằng dù đã nghỉ hưu nhưng cô vẫn luôn dõi theo và dành những tình cảm tốt đẹp
cho trường.
Trân trọng cảm ơn và kính chào,
Hồ Thị Thuý Vân/ Huỳnh Phạm Diễm Hằng
Phó hiệu trưởng SVIS
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Thông điệp từ hiệu phó (Trung học)
Lễ hội Halloween kỳ thú dành cho học sinh toàn trường đã được tổ chức vào thứ Sáu, ngày
28/10/2022. Chương trình lễ hội bắt đầu với buổi sinh hoạt đặc biệt toàn trường, công bố
những học sinh giành chiến thắng trong các cuộc thi và cùng nhau tham gia một trò chơi vui
nhộn. Các giáo viên đã đem đến cho các em một tiết mục biểu diễn bất ngờ về chủ đề
Halloween và mời các em nhảy cùng.
Vào buổi sáng, học sinh Tiểu học đã đến từng lớp Trung học thực hiện “Cho kẹo hay bị ghẹo”
và chơi các trò chơi thú vị do anh/chị Trung học tổ chức. Các em học sinh trung học đã rất
sáng tạo, đầu tư trang trí lớp học và chuẩn bị những trò chơi thú vị cho các em. Giáo viên
chương trình quốc tế và song ngữ đã phối hợp chặt chẽ với nhau đảm bảo phòng học và các
trò chơi được sắp xếp khoa học và sẵn sàng cho các em học sinh tham gia. Trong buổi chiều
các em đã được xem thí nghiệm “nhà khoa học quái dị” với màn trình diễn ngọn lửa ma quái
và dung dịch màu kỳ diệu tại phòng thí nghiệm khoa học của trường, do Hội học sinh tổ chức.

T: (0236) 7301777

E: enquiry@danang.sis.edu.vn

www.danang.sis.edu.vn

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

THÁNG MƯỜI 2022

Cảm ơn tất cả các em học sinh, giáo viên và nhân viên của trường đã dành thời gian và tâm
huyết để đem đến mùa lễ hội Halloween thật ý nghĩa. Những hoạt động như thế này sẽ góp
phần đem đến môi trường học tập trọn vẹn và thoải mái cho các em.
Danh sách học sinh nhận giải thưởng như sau:
Khối Tiểu học đầu cấp
Thi viết truyện
Giải nhất – Rick (lớp 1A)
Giải nhì – Jerry (lớp 2A)
Giải ba – Như Mỹ (lớp 2A)
Thi vẽ áp phích
Giải nhất – Mario (lớp 2A)
Giải nhì – Chip (lớp 1A)
Giải ba – Roy (lớp 2A)

Khối Tiểu học cuối cấp
Thi viết truyện
Giải nhất – Anh Thơ (lớp 5B)
Giải nhì – Vanessa (lớp 5B)
Giải ba – Audrey (lớp 5L)
Thi vẽ áp phích
Giải nhất – Tường Hân (lớp 5A)
Giải nhì – Gia Bình (lớp 5A)
Giải ba – Hoàng Hà (lớp 5A)

Thi làm áp phích sắc màu
Giải nhất – Linh (lớp 2A)
Giải nhì – Nice (lớp 2A)

Thi làm áp phích sắc màu
Giải nhất – Bội Linh (Lina) (lớp
5B)
Giải nhì – Funny (lớp 5L)
Giải ba – Minji (lớp 3L)

Trang phục hóa trang ấn
tượng
Rohee – (lớp 2L)
Thảo My – (lớp 3B)
Carly – (lớp 4A)
Kat – (lớp 5B)
Andrea – (lớp iGCSE1)

Thi thiết kế áp phích trên máy
tính
Giải nhất – Henry (lớp 4A)
Giải nhì - Min Ryu (lớp 5L)
Giải ba – Carly (lớp 4A)
Giải sáng tạo
Uy Phong (lớp 4A)
Linh Chi (lớp 5B)

Khối Trung học
Thi viết truyện
Giải nhất – Lê An Thư (lớp 7L)
Giải nhì – Ah Rin Hong (lớp 7L)
Giải ba – Kathy (lớp 6A)
Thi vẽ áp phích
Giải nhất – David Bota (lớp 7L)
Giải nhì – Tiến Quốc (lớp 8L)
Giải ba – Deniz Cetinkaplan
(lớp 8L)
Thi làm áp phích sắc màu
Giải nhất Place – Ah Rin Hong
(lớp 7L)
Giải nhì Place – Tiến Quốc (lớp
8L)
Thi thiết kế áp phích trên máy
tính
Giải nhất – Suri (lớp 8A)
Giải áp phích thông tin ấn
tượng
Giải nhất – Ben & King (lớp 8L)
Giải nhì – Ngọc & Trang (lớp
8L)

Stephanie Shepperd
Hiệu phó
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Thông điệp từ Hiệu phó (Tiểu học)
Trong tháng 10, học sinh lớp 7 đã tham gia kỳ thi iPSLE (Tốt nghiệp Bậc Tiểu học Singapore
dành cho học sinh quốc tế). Học sinh thi các môn tiếng Anh (Nói, Nghe, Viết), môn Toán và
Khoa học. Kết quả thi sẽ giúp đánh giá kết quả học tập của học sinh so với học sinh ở
Singapore. Kết quả này sẽ không ảnh hưởng đến bảng kết quả học tập tại trường của các
em. Tuy nhiên nó sẽ góp phần đánh giá năng lực học tập hiện tại và giúp trường biết được
thông tin cần củng cố và tăng cường việc dạy và học tại trường.
Niall Elliot Reed
Hiệu phó

Thông điệp từ trưởng bộ phận học vụ (Khối Trung học)
Kính chào quý phụ huynh,
Các em đã hoàn thành tốt học phần một, nhiều em học sinh đạt được những kết quả ấn
tượng. Báo cáo kết quả học phần 1 được gửi đến phụ huynh vào ngày 7/11/2022. Phụ huynh
sẽ biết được tình hình học tập, sự nỗ lực, hạnh điểm và điểm số của các môn học. Bên cạnh
đó giáo viên bộ môn sẽ nhận xét để phụ huynh biết được tình hình học tập của học sinh.
Giáo viên và học sinh sẽ tiếp tục đầu tư thời gian và công sức để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ
1 diễn ra vào tháng 12 sắp tới. Thông tin lịch thi sẽ được cập nhật đến phụ huynh sau.
Nếu phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email:
nils.harteveld@danang.sis.edu.vn .
Trân trọng cảm ơn và kính chào,
Nils Harteveld
Trưởng bộ phận học vụ (Khối Trung học)

T: (0236) 7301777

E: enquiry@danang.sis.edu.vn

www.danang.sis.edu.vn

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

THÁNG MƯỜI 2022

Thông điệp từ trưởng bộ phận học vụ (Khối Tiểu học)
Letterland là một chương trình ngữ âm trực quan, trong đó tất cả các chữ cái đều trở nên sống
động. Mỗi chữ cái có một nhân vật đại diện riêng và những nhân vật này sẽ giải thích vì sao
mỗi chữ cái khác nhau lại có âm khác nhau.
Với nguồn tài liệu giảng dạy thú vị và hấp dẫn như các bài hát, câu chuyện, hoạt động nghệ
thuật và thủ công cũng như thẻ ghi nhớ, Letterland là chương trình học tuyệt vời giúp các em
hào hứng với việc học tiếng Anh. Giáo viên Mẫu giáo và Lớp 1 của trường đã được tham gia
khóa đào tạo triển khai, áp dụng thành công nội dung Letterland trong lớp học. Hiện nay, các
lớp mẫu giáo tập trung vào việc nhận biết các chữ cái riêng lẻ và cách phát âm của chúng.
Lớp 1 bắt đầu ghép từng âm thanh để tạo những từ đơn giản.
Tất cả bài học đều bao gồm những câu chuyện để đọc cho học sinh, các bài hát và điệu nhảy
và các hoạt động nhóm nhỏ để học sinh thực hành các âm thanh theo những cách khác nhau.
Điều này đảm bảo rằng việc học tập rất vui và ý nghĩa. Chúng tôi rất vui khi được sử dụng
chương trình tuyệt vời này và chúng tôi mong đợi sự tiến bộ trong việc đọc của các học sinh
mẫu giáo và Lớp 1 của chúng tôi.

Caroline Greatwood
Trưởng bộ phận học vụ (Khối Tiểu học)
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Thông điệp từ trưởng khối Mẫu giáo
Tháng 10 đã trôi qua với những sự kiện thú vị đối với khối Mẫu giáo. Tháng 10 vừa có tuần
cuối của học phần 1, kỳ nghỉ cuối học phần và có tuần đầu tiên của học phần 2.
Lớp nhà trẻ Nursery và K1 đã được tham gia các hoạt động kích thích giác quan để phát triển
và củng cố các kỹ năng vận động thô và tinh bao gồm chơi nhào bột, bong bóng nước và chơi
cát. Ở độ tuổi mầm non, các kỹ năng vận động thô, khả năng phối hợp và thể chất sẽ được
nâng cao thông qua các hoạt động lăn, chặt, cắt, nâng, đổ, khiêng, chạy và bắn nước, còn
các hoạt động như nắn, bóp giúp phát triển cơ tay của trẻ. Lớp K1 được tô màu cá Nemo và
vẽ cây từ dấu vân tay trong giờ học Mỹ thuật và Thủ công. Rất vui khi thấy sự tiến bộ hàng
ngày trong kỹ năng viết của các em. Hầu hết các em đã có thể cầm bút đúng vị trí để đồ theo
chữ cái và con số một cách chính xác.
Thực phẩm lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Chúng không
chỉ tác động đến sức khỏe thể chất mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của mỗi chúng
ta. Để giúp học sinh hiểu được vai trò của thực phẩm và có trải nghiệm thú vị, học sinh lớp
K2 đã thành lập siêu thị thực phẩm xanh, sạch. Các em được đóng vai đi mua sắm ở cửa
hàng trái cây, cửa hàng sữa chua, cửa hàng trứng, cửa hàng nước trái cây và cửa hàng
kẹo/hạt. Các hoạt động này giúp các em phát triển sự tự tin và kỹ năng giải quyết vấn đề. Tất
cả các em đều yêu thích cảm giác đi mua sắm cùng bạn bè và tận hưởng niềm vui khi mua
và bán trong quá trình nhập vai. Các em được học và vận dụng cách hỏi, "Cái này bao nhiêu
tiền?" và làm thế nào để thanh toán cho món hàng các em đã mua.
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Học sinh lớp K2 đã được học các chữ cái c, k, e, u, r và h. Tất cả học sinh lớp K1/2L có thể
tự tin đọc các ký tự Letterland và nói âm của chúng. Học sinh có thể nhập vai các nhân vật
chữ cái yêu thích và học phát âm theo cách hấp dẫn và được tương tác nhiều hơn.
Các em đã có những tiết học hết sức sống động với những giáo cụ trực quan và nút âm thanh
ghi lại và phát ra âm thanh các em vừa đọc. Chúng tôi rất vui khi thấy nhiều em có thể đánh
vần những từ có 3 chữ cái.
Vào đầu tháng 10, học sinh lớp Prep đã được học về 5 giác quan. Các em được tìm hiểu về
các giác quan thông qua nhiều hoạt động thực hành thú vị như tham quan khuôn viên trường
để khám phá thị giác và thính giác, bịt mắt để sờ và cảm nhận các vật mềm, nhám, mấp mô
và cứng. Các em đã rất hào hứng khi được ngửi tỏi, giấm, quế, vani, nước mắm và nếm đủ
vị đắng, ngọt, chua, mặn và cay. Các em được thảo luận về những loại thực phẩm có cùng
mùi vị và bình chọn mùi vị mà các em thích nhất. Thật ngạc nhiên, vị mặn đã chiếm đa số!
Các em đã có một tuần tuyệt vời khi được khám phá 5 giác quan của mình!
Trong môn STEM, học sinh lớp Prep L đã chế tạo máy bắn đá bằng que kem, các em đã rất
phấn khích khi được bắn những viên bông màu lên không trung. Các em đã sử dụng các kỹ
năng lắp ráp và sự sáng tạo của mình để chế tạo một tên lửa từ các khối xếp hình. Thông
qua việc tìm hiểu các giai đoạn phát triển khoa học, các em đã chơi một trò chơi chuyển động
/ âm thanh xung quanh các giai đoạn tăng trưởng khác nhau.
Thông tin về lễ hội Halloween:
Trong tháng 10 các em đều háo hức, mong đợi chào đón Halloween. Học sinh đã tìm hiểu tất
cả về phong tục truyền thống của lễ hội Halloween kết hợp với khả năng sáng tạo để tạo ra
những sản phẩm trang trí của riêng mình. Lễ hội Halloween Kỳ thú đã được tổ chức vào thứ
Sáu, ngày 28 tháng 10. Các lớp luân phiên tham gia các trò chơi hấp dẫn phù hợp với lứa
tuổi. Các em trông thật tuyệt trong các bộ trang phục Halloween kỳ quái và được tham gia
nhiều hoạt động do giáo viên tổ chức. Các em đã đến thăm ngôi nhà của Người Nhện và Ngôi
nhà ma quái nơi rất nhiều sinh vật kỳ dị đang sống lại. Các em chơi ném túi đậu, chơi gôn,
chơi bowling, ghim con nhện trên mạng và trải nghiệm bồn tắm cảm giác Halloween. Các em
đã đi xin kẹo khắp trường và tận hưởng những phần quà đó. Đó là một kỷ niệm vui vẻ cho tất
cả các em.
Võ Thị Thùy Ngân
Trưởng khối Mẫu giáo
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Thông điệp từ giáo viên tư vấn
Phúc lợi của Học sinh là một thuật ngữ miêu tả về chất lượng cuộc sống của học sinh bao
gồm sức khỏe thể chất, tinh thần, cảm xúc và quan hệ xã hội. Đảm bảo học sinh phát triển
toàn diện là ưu tiên hàng đầu tại trường SIS và nhà trường đã xây dựng chương trình phúc
lợi để hỗ trợ các em. Thực hiện mục tiêu này, trường đã tiến hành một số hoạt động như sau:
• Chương trình giáo dục kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam được thiết kế cho tất cả học
sinh tham gia. Giá trị cốt lõi của chương trình là rèn luyện ý chí can đảm, phát triển thể chất
khỏe mạnh, phát huy lòng nhân ái và sống có định hướng. Kết quả của mỗi chuyến trải nghiệm
là xây dựng tính kiên trì, suy nghĩ tích cực, tôn trọng và tự lập ở học sinh.
• Chương trình bảo vệ Học sinh giúp các em ý thức được các quyền của mình, cung cấp kiến
thức để các em xây dựng những mối quan hệ lành mạnh, nhận biết hành vi lạm dụng và biết
cách để giữ an toàn, cũng như học cách sử dụng Internet an toàn và phù hợp. Vì an toàn của
học sinh là ưu tiên số một của trường, nên hàng năm nhà trường có vài tuần đặc biệt dành
riêng cho chủ đề này.
• Nội dung chương trình Đạo đức của trường được thực hiện hàng ngày theo một chủ đề
khác nhau mỗi tuần. Bốn trọng tâm chính của chương trình là sự hòa hợp, tính tổ chức, sự
kiên trì và tự tin. Nhìn chung các em rất thích thảo luận và tham gia các hoạt động trình bày
đức tính chủ đề hàng tuần vào giờ sinh hoạt mỗi buổi sáng theo quy trình thực hiện chung
của cả trường.
Đối với học sinh lớp 8 trở lên, trường có chương trình hướng nghiệp và định hướng đại học
nhằm giúp học sinh biết được thế mạnh và sở thích của mình để xác định ngành nghề sau
trung học. Điều này hỗ trợ học sinh đưa ra quyết định đúng đắn về tương lai của các em.
• Xin được lưu ý thêm rằng, tôi luôn chào đón học sinh đến chia sẻ với tôi về bất kỳ vấn đề
tình cảm hay sức khỏe cũng như kế hoạch tương lai của các em. Phụ huynh có thể hẹn gặp
hoặc liên hệ với tôi qua địa chỉ email christina.williams@danang.sis.edu.vn nếu có bất kỳ câu
hỏi nào.
Chris Williams (Ms.)
Giáo viên tư vấn
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