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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tôi tin rằng tất cả mọi người đã có một kỳ nghỉ thú vị và an toàn. Chào mừng các em học sinh đã trở lại và tiếp 
tục một học phần mới. 

Tôi muốn chia sẻ với Quý Phụ huynh những thông tin sau:  

Phiếu đánh giá tình hình học tập 

Phiếu đánh giá tình hình học tập cuối học phần của các em học sinh sẽ được gửi tới Quý Phụ huynh vào tuần 
thứ 2 của Học phần 2. Chúc mừng các em học sinh vì những thành tích học tập tích cực mà các em đã đạt 
được.  

Buổi họp Phụ huynh. 

Buổi họp Phụ huynh sẽ diễn ra vào tuần thứ 3 của học phần 2. Nhà trường đã gửi thư về buổi họp này tới Quý 
Phụ huynh. Để có thông tin đầy đủ hơn về buổi họp, xin Quý Phụ huynh vui lòng liên lạc với giáo viên chủ 
nhiệm hoặc văn phòng trường.  

Chủ đề đạo đức 

Chủ đề đạo đức của học phần 2 là “Sự tổ chức”. Các chủ điểm đạo đức như sự hợp tác, tinh thần trách nhiệm, 
sự siêng năng, sự phục vụ, sự linh hoạt sẽ được dạy và chia sẻ với các em học sinh trong các buổi sinh hoạt 
hàng tuần.  

Trải nghiệm chương trình kỹ năng sống OBV. 

Học phần này các lớp sau sẽ tham gia vào khoá đào tạo kỹ năng sống OBV: 

- Tuần 2, Lớp 9 Song ngữ sẽ tham gia từ ngày 29/10 đến ngày 2/11 tại Quy Nhơn. 
- Tuần 7, Lớp 4 Quốc tế và Song ngữ sẽ tham gia trong 2 ngày 4/12 và 5/12 tại trường. 
- Lớp 5 Quốc tế và Song ngữ, sẽ tham gia trong 2 ngày 6/12 và 7/12 tại trường. 

 
Tất cả thông tin liên lạc liên quan đến khoá học sẽ sớm được gửi tới Quý Phụ huynh. 

Học phần mới với những khởi đầu rất bận rộn. Để biết thêm thông tin, xin Quý Phụ huynh vui lòng liên lạc văn 
phòng trường. 

Trân trọng, 

Mark Priddis – Hiệu trưởng 
 

                                                      www.kinderworld.net 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Các em học sinh đã hoàn thành xuất sắc học phần 1, chúng 
ta nên giành chút thời gian để nhìn lại khởi đầu tốt đẹp của 
trường chúng ta trong năm học 2018-19. Cho đến thời điểm 
hiện tại, chúng ta có thể nói rằng các em học sinh rất vui vẻ 
và chăm chỉ, đó là những dấu hiệu quan trọng nhất của một 
nền giáo dục tích cực. Nhà trường rất vui mừng được xây 
dựng trên nền tảng giáo dục tích cực này và chúng tôi sẽ 
tiếp tục hỗ trợ hành trình giáo dục của các em. 
 
Buổi gặp gỡ giữa Quý Phụ huynh và giáo viên sẽ diễn ra vào 
tuần thứ ba của học phần 2 (Từ ngày 5/11/2018 đến ngày 
11/11/2017). Nhà trường khuyến khích Quý Phụ huynh liên 
lạc với giáo viên và sắp xếp thời gian để gặp gỡ và trao đổi 
về tình hình học tập của con em mình. Tuy nhiên, xin Quý 
Phụ huynh lưu ý rằng bất cứ lúc nào Quý vị có thắc mắc hay 
quan tâm gì liên quan đến vần đề học tập của các em, Quý 
vị cũng có thể sắp xếp lịch hẹn với giáo viên. Chúng tôi tin 
rằng sự giao tiếp rõ ràng, cởi mở giữa nhà trường và gia 
đình là rất thiết yếu.   
 
Cảm ơn Quý Phụ huynh đã tiếp tục hỗ trợ nhà trường, giúp 
chúng tôi mang lại trải nghiệm kết hợp các giá trị Phương 
Đông với Giáo dục Phương Tây trong việc phát triển công 
dân toàn cầu. 
 
Robert Madden – Phó hiệu trưởng 

                                                      www.kinderworld.net 

 
Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc thành lập hội đồng học sinh mới, trong đó các em học sinh sẽ tự lên 
lịch và tổ chức các sự kiện của trường trong năm. Đây là cơ hội giúp các em phát triển khả năng lãnh đạo, và 
quản lý trong phạm vi trường cũng như cộng đồng rộng lớn hơn. Mục đích của Hội đồng học sinh là thúc đẩy 
niềm tự hào, tinh thần, sự cống hiến và những thành tích đối với tất cả các thành viên trong hội. 

Trong thực tế, các cuộc bầu cử của Hội đồng học sinh sẽ diễn ra dân chủ. Các em học sinh từ lớp 5 trở lên có 
quyền bỏ phiếu cho một học sinh khác bằng lá phiếu kín. 10 học sinh có số phiếu cao nhất sẽ được tham gia 
hội đồng mới trong năm nay. 

Các thầy cô phụ trách Hội đồng học sinh mong muốn được làm việc sát cánh với các em học sinh đã cam kết 
đóng góp tích cực cho cộng đồng trường trong năm nay và trong tương lai. 

 
Thomas Annis 

Phó hiệu trưởng (Phụ trách chuyên môn). 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Trong tháng 10, chúng tôi có các kỳ thi Cambridge giành cho 
các em học sinh khối THPT. Các em đang học tập rất chăm 
chỉ, chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm của mình. Phiếu thông báo 
tình hình học tập Học phần 1 của các em đang được chuẩn bị 
và Quý Phụ huynh sẽ sớm nhận được thông báo. Ngoài ra sẽ 
có buổi họp phụ huynh sắp tới, và chúng tôi mong muốn chia 
sẻ những thành công của các em học sinh đã đạt được với 
Quý Phụ huynh tại buổi họp, cũng như lắng nghe bất kỳ những 
thắc mắc, lo lắng nào Quý vị liên quan đến điểm số, chương 
trình giảng dạy cũng như tâm lý học sinh của khối THPT.  

Donnovan Neethling – Phụ trách học vụ (THPT). 
 

                                                      www.kinderworld.net 

Hoạt động của các em học sinh trong 
suốt khóa học OBV   
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Sau khi kết thúc buổi gặp gỡ giữa Quý Phụ Huynh và giáo viên,  
câu hỏi luôn được Quý Phụ huynh lặp lại nhiều lần là "Tôi có thể 
cải thiện kỹ năng tiếng Anh của con em mình như thế nào?" 
Cùng với việc đọc hàng ngày, dưới đây là một vài gợi ý về các 
cách khác nhau để cải thiện khả năng tiếng Anh của các em học 
sinh: 

Nghe và đọc lời bài hát hoặc dịch nhạc tiếng Anh các em yêu 
thích. Nghe nhạc trong khi làm việc gì khác, điều này có thể giúp 
các em làm quen với giọng điệu tự nhiên và giai điệu của bài hát 
tiếng Anh. 

Truyền thông / trực tuyến: Hãy thử sử dụng tiếng Anh khi các 
em trò chuyện trực tuyến, viết trên tường của ai đó hoặc gửi tin 
nhắn tweet. Ngôn ngữ ngắn và không cầu kỳ cũng giống như 
cuộc trò chuyện. Các em hãy chuyển công cụ tìm kiếm sang 
phiên bản tiếng Anh của msn, yahoo, Google… và chỉ tìm kiếm 
bằng tiếng Anh có thể là một cách hay để luyện đọc nhanh khi 
tìm kiếm thông tin cụ thể bằng tiếng Anh. 

Theo dõi tin tức, xem các chương trình truyền hình nổi tiếng và 
các bộ phim. Nếu các em đã tiếp xúc với các chủ đề và các xu 
thế có thể sẽ được thảo luận trong cuộc trò chuyện, các em có 
nhiều cơ hội tốt hơn để hiểu người khác khi họ nói chuyện cũng 
như có khả năng diễn đạt tốt ý mình muốn nói. 

                     Danielle Hoyer – Phụ trách học vụ (Lớp 1-5) 

                                                      www.kinderworld.net 

Các em học sinh lớp 3 trong 
giờ học Khoa học  
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Các bạn học sinh đã nhập học được hơn hai tháng rồi. Tuần lễ thứ mười, khối song ngữ sẽ có bài khảo sát chất 
lượng giữa học kì I: môn Tiếng Việt và môn Toán (cấp Tiểu học); bài kiểm tra 1 tiết cho tất cả các môn học (cấp 
Trung học cơ sở ) 
 
Để bài khảo sát chất lượng giữa học kì I đạt được kết quả tốt, các bạn cần sắp xếp giờ học ở nhà một cách hợp 
lý, hệ thống lại các kiến thức đã học trên lớp hàng ngày. Tuần cuối trước khi làm bài kiểm tra, các bạn nên ôn 
tập lại để khắc sâu kiến thức. Điều này sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn khi làm bài.  
 
Kết quả khảo sát chất lượng giữa học kì I của các bạn sẽ giúp các thầy cô giáo đánh giá được sự tiếp thu kiến 
thức học tập trên lớp của học sinh. Từ đó, thầy cô giáo có hướng điều chỉnh phương pháp giảng dạy giúp học 
sinh đạt hiệu quả trong học tập. Đồng thời kết quả khảo sát chất lượng giữa học kì I của các bạn chính là món 
quà tinh thần đẹp nhất dành để dâng tặng cho các bà Mẹ, các Cô giáo nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2018. 
 

Cô Phùng Thị Tuyết Minh  
                           Phụ trách Cấp cao Chương trình Việt Nam 
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Kính gửi Quý Phụ huynh,  

Đây là tháng rất bận rộn đối với các đội thể thao tại trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn. Để chuẩn bị cho 
Giải vô địch thành phố sắp diễn ra trong vài tuần tới, rất nhiều trận đấu giao hữu đã được tổ chức. Tất cả các đội 
thể thao tại trường Quốc tế Singapore đang tham gia tranh tài tại vào các giải đấu này. Đội bóng rổ nữ U14 đã 
giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu giao hữu trong năm nay. Một đội mới trong năm nay là đội U11 / U9 xuyên 
quốc gia đã thi đấu tại sân golf Phú Mỹ Hưng. Một ngày thật thú vị. Trường Quốc tế Singapore sẽ tổ chức giải đấu 
bóng bàn U19 vào ngày 30 tháng 10 và sẽ tiếp tục giữ vững thành tích xuất sắc trong suốt 5 năm qua.  

Chúng tôi hy vọng tất cả các đội may mắn cho giải vô địch thành phố của họ có 1 ngày thi đấu thành công.  

Andrew Smith - Điều phối viên thể dục. 

 

Các sự kiện thể 
thao trong tháng 10 


