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Kính gửi Quý Phụ Huynh, 

Thật khó để tưởng tượng rằng chúng ta sắp bước vào học phần 

4. Quý Phụ Huynh có thể tiếp tục cập nhật về kỳ nghỉ cũng như 

các sự kiện sắp tới trên lịch hằng năm của SIS, bởi vì các em 

có vẻ sẽ rất bận rộn với  nhiều hoạt động học tập thú vị trong 

học phần này. 

Nhà Trường xin nhân cơ hội này tóm tắt sơ lược về một vài hoạt 

động chính của trường trong năm học, bao gồm một số hoạt 

động đã diễn ra và sẽ được tiến hành trong học phần sắp tới. 

Lễ hội văn hóa 

Xin được chúc mừng tất cả mọi người, đặc biệt là Hội Đồng Học 

Sinh và các Giáo Viên đã tổ chức thành công sự kiện thường 

niên năm nay của SIS.  

Được chứng kiến tất cả học sinh, giáo viên và cả phụ huynh 

cùng nhau tham gia và chia sẻ những nét đẹp văn hóa cùng 

nhau là một điều thật sự tuyệt vời. Đây là một trải nghiệm đầy ý 

nghĩa cho tất cả mọi người bên cạnh những món ăn hấp dẫn và 

đa dạng. 

Rất nhiều hình ảnh về Lễ Hội Văn Hóa vừa qua đã được đăng 

trên trang chủ của trường. 

Thi cử 

Kỳ thi của các em sẽ diễn ra vào đầu học phần 4. Lịch thi cụ thể 

sẽ sớm được thông báo đến các em và Quý Phụ Huynh.  

Mỗi kỳ thi là một sự kiện quan trọng của trường và các em được 

khuyến khích để cố gắng rất nhiều để hoàn thành tốt bài thi. 

Điều này sẽ là một trải nghiệm tích cực để phản ánh được quá 

trình học tập của các em để chuẩn bị tiến bộ nhiều hơn trong 

học tập.  

 

 

 

TẦM NHÌN 

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp 

những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào 

tạo ra những công dân toàn cầu.   

 SỨ MỆNH 

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong 

một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, 

đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để 

tạo niềm say mê học tập lâu dài cho các em học sinh. 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng 

 Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó 

 Thông điệp từ Lớp 7 Quốc tế 

 Thông điệp từ Phụ trách học vụ  (Lớp 5 – 9) 

 Thông điệp từ Phụ trách học vụ - Khối THPT 

 Thông điệp từ Phụ trách cấp cao chương trình 
Việt Nam 

 Thông tin Thể thao 

 Hoạt động của Hội Học sinh  

Tại Trường Quốc tế Singapore, Chúng tôi 

đào tạo nên những học sinh: 

 Tự tin và sáng tạo 

 Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt 

 Giao tiếp hiệu quả 

 Có ý thức văn hóa dân tộc 

 Năng động và hiểu biết 

 

Buổi trình diễn piano tại trường 
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Chuẩn bị cho Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm 

Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm của trường sẽ được diễn ra 

vào cuối học phần 4, ngày 24 tháng 6.  

Đây luôn là một dịp đặc biệt để toàn thể nhà trường và học sinh 

cùng nhau ôn lại một năm học vừa qua. Quý Phụ Huynh vui lòng 

ghi chú lại ngày này, và thông tin chính thức sẽ được gửi về nhà 

để thông báo sự tham gia của các em đối với sự kiện này. 

Chương trình đạo đức 

Chương trình đạo đức của học phần 4 sẽ được tiếp nối bằng 

“Sự tự tin”. Học sinh sẽ dành thời gian để học hỏi về những giá 

trị của sự xuất sắc, tự lập, sự sáng tạo và sự quyết đoán. Đây là 

những kỹ năng quan trọng cho tất cả mọi người trong môi trường 

học tập. Trường xin được khuyến khích Quý Phụ Huynh cùng 

thảo luận với các em học sinh về vấn đề này tại nhà. 

Một học phần bận rộn nhưng đầy thú vị đang đến! 

Trân trọng! 

                Mark Priddis - Hiệu Trưởng. 

Kính gửi Quý Phụ Huynh, 

Chúng ta đang tiến tới học phần cuối cùng của năm học này, 

Trường xin được cám ơn sự hợp tác của Quý Phụ Huynh trong 

việc mang đến một trải nghiệm học tập thú vị cho các em học 

sinh. Cùng nhau, chúng ta đã có thể đảm bảo các em có thể cải 

thiện kiến thức và kỹ năng để xây dựng một cộng đồng tích cực 

và hỗ trợ lẫn nhau.  

Sau đây là một vài điều lưu ý trước khi chúng ta bước vào học 

phần cuối:  

Sự kiện quan trọng của tháng 5 là Kỳ thi học kì 2 sẽ được diễn 

ra cuối học phần 3 trong khoảng thời gian 22 – 29 tháng 5 (Kỳ 

thi của chương trình Song Ngữ sẽ diễn ra trong suốt kỳ nghỉ). 

Để đạt kết quả tốt nhất, các em không nên chỉ ôn luyện; việc 

nghỉ ngơi, ăn uống và hoạt động thể chất hợp lý cũng là một 

yếu tố rất quan trọng. Sự chuẩn bị đầy đủ về cả tinh thần lẫn 

thể chất có thể giúp các em hoàn thành tốt bài thi. Thông tin cụ 

thể sẽ được gửi đến Quý Phụ Huynh ngay trước kỳ thi.  

Xin Quý Phụ Huynh hãy lưu ý rằng tất cả hoạt động giám sát của 

nhà trường sẽ ngưng sau 5 giờ chiều nên việc đón các em về 

nhà ngay khi giờ học kết thúc là rất quan trọng để đảm bảo sự 

an toàn của các em. Nếu Quý Phụ Huynh có bất kỳ thắc mắc 

hay vấn đề liên quan đến việc học tập của các em, xin hãy liên 

hệ với văn phòng để đặt lịch hẹn. Chúng tôi rất sẵn lòng thảo 

luận và giải đáp thắc mắc. 

 

 

 

Chuyến đi từ thiện của lớp 3 Quốc Tế 

Học sinh tại buổi ngoại khóa mỗi tuần 
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Một lần nữa, xin chân thành cám ơn Quý Phụ Huynh vì đã tin 

tưởng nhà trường trong vấn đề phát triển học vấn và kỹ năng 

xã hội của các em. 

Trân trọng, 

Robert Madden - Phó Hiệu trưởng. 

 

Kính gửi Quý Phụ Huynh, 

 

Thời điểm cuối học phần 3 đang đến gần, lớp 7 Quốc Tế đang 

chuẩn bị rất tích cực cho các hoạt động ở lớp. Với môn Toán, 

các em đã đang hoàn thành chương cuối cùng của sách giáo 

khoa. Sau khi hoàn thành 15 chương bài học, các em sẽ bắt 

đầu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kì 2 vào tháng 5. Thầy 

Aaron phụ trách môn tiếng Anh đang bắt đầu các bài học kể 

chuyện thực hành. Các em sẽ được hóa thân vào thế giới hoang 

dã thông qua việc luyện tập các tính từ và ngữ pháp. 

Tất cả các học sinh đang nỗ lực thúc đẩy bản thân nhiều hơn 

bao giờ hết. Thời gian vừa qua là một khoảng thời gian khá vất 

vả cho các em nhưng học sinh lớp 7 Quốc Tế đã rất quyết tâm 

để đạt được kết quả khả quan. Khi chương trình học kết thúc, 

lớp 7 Quốc Tế sẽ có một chuyến dã ngoại trước khi thi học kì 2 

để nghỉ ngơi và thư giãn. 

        Addison Yanito – Giáo viên chủ nhiệm Lớp 7 Quốc tế 

 

Kính gửi Quý Phụ Huynh, 

Lớp 3 Quốc Tế đã có một học kỳ bận rộn với rất nhiều đóng góp 

cho chuyến đi từ thiện đến chùa Từ Hạnh. Chuyến đi đã thể 

hiện ý nghĩa và mục đích trở thành một công dân năng động và 

có trách nhiệm thông qua việc giúp đỡ người khác. 

Đoạn văn sau đây được viết bởi học sinh Đỗ Anh Quân, lớp 3 

Quốc Tế: 

“Vào thứ 6, chúng con đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi dã 

ngoại. Chúng con đã có đầy đủ mũ nón và giầy đi bộ. Cả lớp đã 

chụp vài bức ảnh với nhau trước khi lên xe. Khoảng 45 phút sau 

khi xuất phát, chúng con đã tới nơi và đem đến rất nhiều thùng 

đồ quyên góp. Cuối cùng, chúng con đã xuống xe và kiên nhẫn 

chờ đợi. 

 

 

 

 

 

 

Phụ Huynh tại Lễ Hội Văn Hóa 

Trò chơi ô ăn quan tại Lễ Hội Văn Hóa 

Giáo viên và học sinh cùng nhau 

chơi cờ 
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Vài phút sau chúng con được nhận vài cây bánh Cream-O’s và 

gặp các em ở chùa. Chúng con đã phân phát mỗi em một cây 

bánh Cream-O và một bịch kẹo. Tiếp đến chúng con theo một 

cô mặc áo màu nâu đến thăm các cụ già. Chúng con đã tặng 

mỗi cụ già một bịch bánh và dầu. Con rất vui vì chúng con đã 

giúp được họ và con hi vọng chúng con đã giúp được nhiều.” 

    Sharla Scott – Phụ trách học vụ (Lớp 5 – Lớp 9) 

 

Kính gửi Quý Phụ Huynh, 

Tháng 4 sẽ đánh dấu sự bắt đầu của kỳ thi Cambridge năm 

2017, cụ thể là lớp IGCSE 2 sẽ hoàn thành 2 bài thi thực hành 

máy tính. Cũng vào tháng này, các em học sinh lớp IGCSE 2 

sẽ hoàn thành bài luận môn “Viễn cảnh toàn cầu” của 

Cambridge và hoàn thành bài thi vấn đáp cho môn Tiếng Anh 

và Tiếng Trung. Chúng tôi hân hạnh chào đón 3 học sinh từ 

SIS @ Bình Dương tham sự kỳ thi tại SIS @ Nam Sài Gòn.  

Các em lớp GAC cũng sẽ bắt đầu cấp độ 3 của chương trình, 

và đang tiếp tục hoàn thành tốt chương trình cấp 3. Thời gian 

này sẽ rất bận rộn cho các em học sinh cấp 3 và chúng tôi rất 

khuyến khích các em tiếp tục chú ý vào các hoạt động, bài tập 

ở lớp và ưu tiên việc học. Các em cần được nhắc nhở rằng 

thời gian này việc học sẽ quan trọng hơn rất nhiều so với các 

trò chơi giải trí khác. 

        Donovan Neethling – Giáo viên khối THPT. 

 

 

Các em học sinh thân mến, 

Những chùm hoa đỏ thắm đang e ấp và dần dần nở rộ trên 

cành trong sân trường và trên khắp nẻo đường gần xa của đất 

nước. 

Một năm học sắp qua đi! Mùa hạ lại về! 

Nhìn lại gần chín tháng miệt mài đèn sách, kết quả học tập và 

rèn luyện thể thao của các em học sinh khối song ngữ trong 

năm học 2016-2017 đã làm cho nhà trường, thầy cô và ba mẹ 

các em quá đỗi tự hào.  

Em Trần Ngọc Hà Trang, học sinh lớp 9 song ngữ đã đạt được 

giải III môn Tiếng Anh trong kỳ thi học sinh Giỏi cấp Thành phố 

(20/3/2017). 

S

h

a

r

l

a 

S

Các em học sinh tại chùa Từ Hạnh 

Lớp 3 Quốc Tế cùng chuyến đi từ thiện 

Hoạt động từ thiện tại chùa 
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Bên cạnh thành tích học tập, các bạn học sinh khối song ngữ 

cũng đã góp phần không nhỏ cho các hoạt động thể thao của 

nhà trường. Trong năm học 2016-2017, các em đã đạt nhiều 

giải cao trong thi đấu các môn: bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, 

vũ cầu... với bạn bè các trường quốc tế trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Việc ôn tập và rèn luyện kiến thức chắc hẳn sẽ vất vả đối với 

các em. Cô mong các em sẽ giữ gìn sức khỏe tốt để đạt được 

kết quả cao nhất trong kỳ thi cuối học kỳ hai vào những ngày 

cuối tháng 4 -5 của năm học 2016-2017. 

Cô Phùng Thị Tuyết Minh 

                                     Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 

 

Kính gửi Quý Phụ Huynh, 

Tôi rất tự hào thông báo rằng Trường Quốc tế Singapore năm 

nay đăng cai tổ chức cúp vô địch U19 môn bóng bàn giữa các 

Trường quốc tế vào thứ 2, ngày 27 tháng 3. Mùa giải năm nay 

là cuộc so tài giữa 5 Trường quốc tế. Sau nhiều cuộc tranh tài 

nảy lửa, SIS đã trở thành nhà vô địch của mùa giải!  

Trong suốt vòng loại đầu tiên, chúng ta đã gặp một chút khó 

khăn khi đối mặt với đối thủ từ BVIS nhưng đến gần cuối của 

vòng 1 chúng ta đã dẫn lên rất sát sao. Trong vòng loại thứ 2 

chúng ta đã tiếp tục giành chiến thắng vẻ vang. Vào trận cuối 

cùng của mùa giải, SIS đã dẫn đầu BVIS bằng tỉ số 31-25 và 

vượt qua các đối thủ đến từ AMIS, BIS và TIS. Trong mùa giải 

này, Nhà Trường rất tự hào khi thấy đội tuyển bóng bàn cũng 

như các cổ động viên đã rèn luyện rất nghiêm túc và thi đấu 

công bằng. Đây cũng chính là điều đã giúp chúng ta giành chiến 

thắng! 

Trân trọng, 

                               Daniel Mitchell - Điều phối viên thể dục. 

 

Kính gửi Quý Phụ Huynh, 

Hội Đồng Học Sinh vừa tổ chức một Lễ Hội Văn Hóa hết sức 

thành công! Xin chân thành cám ơn sự tham gia và hỗ trợ của 

tất cả mọi người.  

 

 

 

 

 

Trận giao hữu của đội bóng rổ nữ 

Đội bóng đá nam  
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Cộng đồng SIS đã có cơ hội được học hỏi thêm về những nền 

văn hóa mới, thưởng thức nền ẩm thực đa dạng cũng như nhiều 

hoạt động phong phú. Số tiền thu được sẽ được đóng góp vào 

Quỹ Little Feather cũng như để tu bổ trường ngày một đẹp hơn. 

Chúng ta đã kết thúc học phần 3 bằng một buổi xem phim tại 

trường. Nhà trường hi vọng các em đã có một học phần vui vẻ và 

háo hức mong chờ đến học phần cuối cùng đang đến gần! 

 

Angela Guidici – Giáo viên khối Trung Học Phổ Thông 

 

 

Hình ảnh tại lễ hội văn hóa 


