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Thưa Quý Phụ Huynh, 

 

Chào mừng đến với học phần 3 của Trường Quốc tế 

Singapore, 

Toàn thể nhà trường đã có một khởi đầu học phần mới bận 

rộn và thành công. Sẽ có rất nhiều trải nghiệm học tập mới cho 

tất cả chúng ta vì giáo viên, học sinh và phụ huynh cũng khởi 

đầu cho một học kì mới. 

 

Cuộc họp phụ huynh vừa rồi đã rất thành công, nhân đây tôi 

xin gửi lời chúc mừng đến các em học sinh về những thành 

công các em đã gặt hái, về những điểm số tích cực sau kỳ thi 

vừa qua.  

 

Về phía quý phụ huynh, tôi chân thành cám ơn sự hợp tác và 

ủng hộ của quý phụ huynh. Mối quan hệ tương tác mà phụ 

huynh dành cho nhà trường, chúng tôi thực sự rất biết ơn và 

trân quý.  

 

Chủ đề đạo đức tiếp theo ở học phần này là “Sự kiên trì”, 

nhằm cổ vũ và động viên các em tiếp tục cố gắng thay vì bỏ 

cuộc khi một việc gì đó trở nên quá nhàm chán và khó khăn.  

 

Như đã đề cập từ trước, giá trị đạo đức về sự kiên trì, trung 

thực, tự giác và lạc quan sẽ được chia sẻ và giảng dạy cho tất 

cả học sinh.  

 

Đây là sự khởi đầu của học kì mới, tôi hi vọng và khuyến khích 

tất cả các em tiếp tục đưa ra mục tiêu và cố gắng hoàn thành 

trong học kỳ còn lại của năm học 2016-2017. 

 

                Mark Priddis - Hiệu Trưởng. 

 

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 5 Quốc tế 

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

 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 

 

Màn trình diễn múa lân tại trường 
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Thưa Quý Phụ Huynh, 

Học phần 3 sẽ hơi khó khăn cho các em học sinh không chỉ vì 

độ dài của học phần, mà còn là vì sẽ không có kì nghỉ giữa học 

phần nào cho các em như những học phần khác. Do đó, sẽ rất 

quan trọng khi chúng ta giúp các em có được chế độ dinh 

dưỡng, luyện tập và nghỉ ngơi hợp lí. Điều này sẽ giúp các em 

duy trì được sức khỏe và tinh thần tích cực. 

 

Cuộc họp phụ huynh đã kết thúc và quý Phụ Huynh đã nhận 

được nhận xét cũng như bảng điểm từ các giáo viên. Xin hãy 

lưu ý rằng phụ huynh hoàn toàn có thể xếp lịch hẹn để gặp 

giáo viên, hoặc nhân viên hành chánh của nhà trường trong 

suốt thời gian làm việc nếu phụ huynh có vấn đề gì cần trao 

đổi. 

 

Xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ từ phía phụ huynh trong 

chương trình giảng dạy của chúng tôi. Hợp tác cùng nhau 

chúng ta không những giúp các em trở thành học sinh ngoan, 

mà còn là một công dân tốt của xã hội. 

 

Robert Madden - Phó Hiệu trưởng. 

 

Thưa quý phụ huynh, 

Xin gửi đến phụ huynh lời chào đầu năm từ lớp 5 Quốc Tế! Tôi 

hi vọng quý phụ huynh đã có một kì nghỉ tuyệt vời. Lớp 5 Quốc 

Tế đã quay lại trường sau kì nghỉ và tất cả các em đều đã sẵn 

sàng học hỏi những bài học mới và đặc biệt là những giờ học 

môn Khoa học sắp tới. Sau đây là những lời nhận xét và bình 

luận thích thú của các em về môn khoa học trong học phần 

này: 

“Con rất thích những thí nghiệm vật lý và hóa học bởi con có 

thể thực sự nhìn thấy sự thay đổi của chúng” – Hồng Ân 

“Con thích làm các thí nghiệm sàng lọc với bạn của mình” – Lily 

“Con thích nhất là thí nghiệm sàng lọc vì con có thể cho mọi 

người thấy cách con tách chất từ các hỗn hợp” – Anh Hoàng 

“Con rất hứng thú với thí nghiệm hóa học trên thạch cao Paris, 

vì nếu không làm chúng con sẽ không bao giờ biết đến phản 

ứng hóa học ấy” – Thuy Linh (Jessie) 

 

 

 

 

Màn trình diễn chúc mừng năm  

mới 

Học sinh trong trang phục truyền 

thống 

 

Học sinh lớp 5 Quốc Tế 
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“Con thích thí nghiệm lọc chất vì nó dạy cho chúng ta cách 

tách biệt một hỗn hợp” – Hansana 

“Thí nghiệm hóa học khi mà vải và giấy được đốt lên rất tuyệt, 

nó cho con thấy kết quả khác nhau khi ta đốt 2 hợp chất khác 

nhau, con thực sự rất ngạc nhiên” - Nathan 

 

      

Jenny Smith – Giáo viên chủ nhiệm Lớp 5 Quốc tế 

 

 

Thưa Quý Phụ Huynh và các em thân mến, 

Để cùng hưởng ứng ngày Thế Giới Cùng Đọc sách, trường 

Quốc Tế Singapore sẽ tiếp tục tổ chức tuần lễ đọc sách lần 

thứ 2, sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 3 

tháng 3. Các hoạt động lần này đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng 

và sẽ có nhiều dạng hoạt động cho tất cả các khối lớp. Các 

lớp sẽ trình bày những đầu sách, nhân vật và cả tác giả yêu 

thích. Toàn trường đang có một cuộc thi, mỗi Nhà sẽ thi đua 

xem ai có thành viên đọc được nhiều sách nhất trong tuần. 

Điểm số sẽ được lưu trữ vào hộp điểm gần nhà ăn của 

trường, các em hãy luôn chú ý cập nhật. 

 

Cám ơn các em học sinh và cả quý phụ huynh đã ủng hộ gian 

hàng sách ở hội trường của trường, chúng tôi hi vọng sẽ gây 

được nhiều quỹ để có thể mang về cho thư viện trường nhiều 

đầu sách hơn.  

 

Xin chân thành gửi lời cám ơn đến cô Jennifer, cô Angle, thầy 

Jerome và cô Mariana đã không ngừng nỗ lực hỗ trợ tôi hoàn 

thành sự kiện lần này! 

 

Sharla Scott – Phụ Trách Học Vụ Khối Trung Học 

 

Các em học sinh thân mến! 

 

Sau khi nghỉ Tết Đinh Dậu, tất cả các em đã trở lại trường để 

học tập và vui chơi cùng thầy cô và bè bạn. Trong quãng thời 

gian này, các chủ điểm đạo đức đã được triển khai đến học 

sinh toàn trường trong giờ sinh hoạt dưới hội trường. Đó chính 

là: Sự kiên trì – Sự trung thực – Tính kỷ luật. 

 

 

 

Giờ Khoa Học 

Giờ sinh hoạt của lớp Kindergarten 
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 Cuối tháng 2 đầu tháng 3, đồng hành với các chủ điểm giáo 

dục đạo đức, nhà trường sẽ tổ chức cho các em tuần lễ 

“Reading books” sôi nổi với nhiều tác phẩm, tác giả nổi tiếng 

gồm nhiều thể loại khác nhau, từ sách truyện dành cho lứa 

tuổi thiếu nhi đến sách văn học dành cho học sinh các lớp 

lớn. Cô dự đoán các em sẽ tích cực tham gia hào hứng. Các 

em được thầy cô giáo nước ngoài hướng dẫn thực hiện tóm 

tắt nội dung của tác phẩm bằng các tranh vẽ thể hiện chi tiết 

nội dung của tác phẩm hay những đoạn văn nói về những 

chi tiết mà các em thích nhất. 

Đây cũng chính là hoạt động để học sinh rèn kĩ năng thuyết 

trình một tác phẩm hay tiểu sử của một tác giả mà các em 

yêu thích. Điều này còn thể hiện việc học Tiếng Anh của các 

em ngày một nâng cao. Đó chính là mục tiêu trong ngày hội 

đọc sách của nhà trường. 

        Chúc mừng thành quả của tuần lễ “Reading books” 

 

Phung Thi Tuyet Minh  

                                      Senior Head of Vietnamese Studies 

 

Thưa Quý Phụ Huynh, 

Vào thứ 5, ngày 9 tháng 2 vừa qua đội tuyển bóng rổ nữ của 

trường đã thi đấu ở bảng C cho giải vô địch bóng rổ dành cho 

các trường quốc tế tại trường ISHCMC. 

Trận đấu đầu tiên với AMIS là một trận đấu ngang tài ngang 

sức khi cả 2 bên đều tiếp tục ghi điểm vào rổ của đội bạn. 

Vào những phút cuối cùng, AMIS vượt lên và dẫn trước đội 

chúng ta 5 điểm. 2 trận đấu tiếp theo với ABCIS và EIS thực 

sự là những trận đấu khó khăn cho những cô gái của chúng 

ta. Sau nhiều lần tranh đấu liên tục được ghi và bị gỡ điểm, 

cuối cùng chiến thắng đã về với đội chúng ta. 

Điều này đã tạo cơ hội cho đội bóng giành được giải nhì nếu 

các em giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng. Các em 

đã đấu bằng một tinh thần rất nhiệt huyết. Sau 2 phút chúng 

ta đã dẫn đầu với tỉ số 12-0 và tất cả 5 cầu thủ đều đã ghi 

điểm. Trận đấu chuyển thành trận đấu một chiều với tỉ số 

chung cuộc là 30-6. 

Cầu thủ nổi bật cuả ngày thi đấu hôm ấy là Sophia và Vy, 2 

em đã ghi được hơn 70 điểm. 

 

 

 

 

S

Đội bóng rổ nam 

Đội bóng rổ nam SIS 

Đội bóng đá nam 
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Xin chúc mừng những cô gái của trường chúng ta, đã mang 

chiếc cúp cho hạng nhì và cả niềm tự hào cho SIS. 

 

Daniel Mitchell - Điều phối viên thể dục. 

 

 

Thưa Quý Phụ Huynh, 

Vào tháng 3 này, hội học sinh sẽ tổ chức sự kiện để gây quỹ 

hỗ trợ hằng năm: Lễ Hội Văn Hóa 

Lễ Hội Văn Hóa là một dịp để nhà trường vinh danh sự đa 

dạng và khác nhau của các nền văn hóa trên thế giới. Quý 

phụ huynh, giáo viên, các em học sinh, bạn bè, và gia đình 

đều được hoan nghênh đến tham dự. 

Lễ Hội Văn Hóa lần này sẽ bao gồm tất cả 13 quốc gia. Các 

món ăn và thức uống sẽ được bày bán ở nhà ăn của trường, 

trong lúc đó, sẽ có rất nhiều hoạt động vui nhộn diễn ra ở hội 

trường. Chúng tôi rất hoan ngheeng Quý phụ huynh có ý 

muốn hỗ trợ các hoạt động của lễ hội.  

Nếu Quý phụ huynh muốn tham gia ủng hộ, xin vui lòng liên 

hệ với học sinh Kazue qua địa chỉ email 

kazue.hirota.2001@gmail.com để biết thêm chi tiết.  

 

Angela Guidici – Giáo viên khối Trung Học Phổ Thông 

 

 

 

Ngày hội làm bánh chưng tại trường 

mailto:kazue.hirota.2001@gmail.com
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