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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Nhà trường đang rất bận rộn và hào hứng chuẩn bị cho những 

tuần cuối cùng của Học phần 2. Những ngày lễ gần đây, đặc 

biệt là Ngày Nhà Giáo Việt Nam là một ngày lễ trọng đại, ý 

nghĩa đối với tất cả mọi người. Đó luôn là cơ hội để tất cả 

chúng ta ghi nhận và tri ân những nỗ lực và cố gắng không 

ngừng của đội ngũ giáo viên của trường trong việc đem lại sự 

tiến bộ trong học tập hàng ngày của các em học sinh tại 

trường Quốc tế Singapre, Nam Sài Gòn.  

Giáng sinh sắp đến gần. Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, các em học 

sinh sẽ trở lại trường và bắt đầu kỳ thi Học kỳ 1. Kỳ thi sẽ 

được tổ chức cho tất cả các em học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 12. 

Kết quả học tập Học kỳ 1 sẽ được gửi đến Quý Phụ huynh vào 

tuần đầu tiên của Học phần 3, và sau đó Nhà trường sẽ tổ 

chức buổi họp Phụ huynh cuối Học kỳ 1. Nhà trường sẽ gửi 

thư thông báo tới Quý Phụ huynh trước buổi họp.  

Chương trình học về giá trị nhân cách và đạo đức của trường 

sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc Học phần 2. Học phần 3 sẽ bắt 

đầu với trọng tâm và chủ đề mới. Chủ đề của Học phần 3 sẽ là 

“Tính kiên trì”. Các giá trị đạo đức về sự kiên trì, sự trung thực, 

tính tự kỷ luật, sự lạc quan và sự cam kết sẽ được chú trọng 

và giảng dạy.  

Giáng sinh đang được chào đón tại trường Quốc tế Singapore, 

Nam Sài Gòn. Hội chợ Giáng sinh của trường sẽ được tổ chức 

vào ngày 15/12/2017. Nhà trường sẽ sớm gửi thư tới Quý Phụ 

huynh. Quý Phụ huynh đừng quên mời bạn bè cùng đến tham 

gia Hội chợ Giáng sinh tại trường.  

Thay mặt Nhà trường, tôi muốn gửi lời chúc tới Quý Phụ 

huynh, các em học sinh, và toàn thể nhân viên một kỳ nghỉ 

Giáng sinh an lành, hạnh phúc.  

           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 Thầy Hiệu Phó (Phụ trách 
chuyên môn) 

 Thông điệp từ Lớp 2 Quốc tế 

 Thông điệp từ Phụ trách học vụ  (Lớp 1 – 
5) 

 Thông điệp từ Phụ trách học vụ - Tiếng 
Trung 

 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: 

 Có thành tích học tập tốt 

 Tự tin trong giao tiếp 

 Có kỹ năng tư duy 

 Hiểu biết về công nghệ 

 Là công dân năng động và trách nhiệm 

 

Lớp 7 Quốc tế giành giải nhất trong cuộc thi 
cắm hoa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Không khí trong trường trở nên sôi động hơn khi Học phần 2 
đang dần khép lại với các hoạt động quan trọng như: 

Hội chợ Giáng Sinh 

Năm nay Hội chợ Giáng Sinh sẽ được tổ chức vào thứ Sáu, 
ngày 15 tháng 12 năm 2017. Mỗi lớp sẽ chuẩn bị một gian 
hàng mà người tham dự có thể sử dụng phiếu để tham gia các 
trò chơi, các hoạt động nghệ thuật, thủ công hoặc đổi phiếu lấy 
quà. Như những năm trước, hoạt động nhằm quyên góp tiền 
cho tổ chức “Phẫu thuật vì nụ cười” 
(https://www.operationsmile.org/). Danh sách các gian hàng sẽ 
được gửi đến Quý Phụ huynh trước ngày Hội chợ diễn ra. Nhà 
trường khuyến khích Quý Phụ huynh đến trường cùng tham gia 
vào hoạt động thú vị và đầy ý nghĩa này. 
 

Kỳ nghỉ Giáng sinh 

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2017 là ngày học cuối trước 
khi nghỉ Lễ Giáng Sinh. Các em sẽ quay trở lại trường vào 
ngày 2 tháng 1 năm 2018. 
 

Kỳ thi Học kỳ 1 

Thông tin chi tiết sẽ được gửi tới Quý Phụ huynh, tuy nhiên để 
thuận tiện cho Quý vị khi có kế hoạch riêng cho con em mình, 
Nhà trường xin thông báo như sau: Kỳ thi cuối Học kỳ I sẽ diễn 
ra từ ngày 2 đến 12 tháng 1. Các em học sinh chương trình 
Quốc tế từ lớp 2 đến lớp 8 sẽ thi môn tiếng Anh, Toán và Khoa 
học. Các em học sinh chương trình Song ngữ từ lớp 2 đến lớp 
9 sẽ thi các môn theo chương trình của Bộ giáo dục Việt Nam 
trước kỳ nghỉ Giáng Sinh và thi tiếng Anh theo như lịch thi nêu 
trên. Kết quả thi sẽ được gửi đến Quý Phụ huynh vào tuần đầu 
tiên của Tháng 2, và lịch họp giữa Quý Phụ huynh với giáo viên 
sẽ diễn ra vào tuần tiếp theo. 
 
Xin Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với văn phòng trường nếu 
Quý vị cần thêm thông tin về các hoạt đông sắp tới. 
 

     Robert Madden - Phó Hiệu trưởng. 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tôi tên là Thomas Annis và tôi rất hân hạnh được trở thành 
thành viên mới của trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn. 
Tôi là Phó Hiệu trưởng / Phụ trách chuyên môn. Mặc dù là 
người Mỹ, tôi rất may mắn được làm việc ở vị trí giảng dạy và 
quản lý tại các trường Quốc tế trong suốt 23 năm qua. Tôi đã 
làm việc ở Đức, Úc, Fiji, các tiểu vương quốc Ả Rập và Việt 
Nam. Giờ đây tôi có cơ hội được trực tiếp hỗ trợ giáo viên và 
các em học sinh trong việc dạy và học.  Các lớp trang trí chào đón Giáng Sinh 

Bình hoa đạt Giải Nhì trong cuộc thi cắm 
hoa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 

 

Các em học sinh lớp 2 Song ngữ 
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Các phương pháp học tập và các chương trình giáo dục thành 
công được giảng dạy tại trường Quốc tế Singapore, Nam Sài 
Gòn là ví dụ điển hình của nhiều chương trình xuất sắc được 
phát triển bởi Tập đoàn Giáo dục KinderWorld tại Việt Nam và 
tất cả các trường trong cùng hệ thống. Chúng tôi muốn chia sẻ 
bí quyết và phương pháp để hỗ trợ học tập cho các em học 
sinh.  

Cam kết cho sự thành công của các em học sinh là cốt lõi của 
mô hình giáo dục tiên tiến tại trường chúng ta. Trang bị cho 
các em học sinh những kiến thức tốt nhất có thể và chuẩn bị 
cho tương lai các em là những mục tiêu chung của các bậc 
cha mẹ, thầy cô giáo và tất cả các thành viên trong trường 
Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn. Tiếp tục phấn đấu trong sự 
hợp tác, cộng tác, chúng tôi sẽ hướng dẫn các em học sinh 
đạt được thành công bằng cách giúp các em phát triển các kỹ 
năng học tập cần thiết cho thế kỷ 21 để chuẩn bị cho sự thành 
công ở trường và sau khi tốt nghiệp. 

Tôi sẽ nỗ lực đóng góp kinh nghiệm đào tạo chuyên môn của 
tôi vào môi trường Quốc tế SIS, để mang lại những lợi ích trực 
tiếp cho việc học tập của mỗi em học sinh trong trường chúng 
ta.  

Thomas Annis – Hiệu phó (Phụ trách chuyên môn) 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Khoa học tương tác 

Một trong những niềm vui khi dạy lớp 2 là sự tò mò của các 

em học sinh. Điều này đặc biệt đúng với Môn khoa học. Các 

em thích học hỏi về vạn vật trên trái đất. Chúng tôi cố gắng 

làm cho khoa học trở nên sống động bằng cách thực hiện 

nhiều hoạt động tương tác. Một trong những bài học khoa học 

của chúng tôi là tìm hiểu về thực vật. Còn cách nào tốt hơn 

cho việc học là tự chúng ta trồng hoa hướng dương? Những 

ngày gần đây trời không có nhiều nắng nhưng một số cây 

chúng tôi trồng đang phát triển nhanh. Các em rất thích quan 

sát quá trình hạt giống nhỏ trở thành một cây hướng dương 

cao lớn. Một bài học khác là về không khí và lợi ích của không 

khí. Các em làm máy bay giấy để xem cái nào có thể tận dụng 

không khí để bay tốt nhất. Sau đó các em sẽ học về các mùa. 

Chúng tôi sẽ tới thăm Thành phố tuyết. Nhiều em học sinh 

chưa từng nhìn thấy tuyết và đó sẽ là một điều thật tuyệt vời 

để mong đợi. Tôi rất háo hức để dạy các em về bầu trời đêm. 

Hãy cứ tò mò nhé các em học sinh trường Quốc tế Singapore.  

                              Paul Biezt – Giáo viên Lớp 2 Quốc tế 

            

 

 

Các em học sinh thi cắm hoa nhân ngày 

Nhà giáo Việt Nam 

Các em học sinh mẫu giáo với hoạt 

động trồng cây   

Những bình hoa được các em học sinh 
cắm để tri ân Thầy cô 
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Cách học giúp cải thiện Tiếng Anh 
nhanh chóng  

Các em học sinh Lớp 3 Quốc tế 
 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Sau khi kết thúc buổi họp giữa Quý Phụ Huynh và giáo viên, 

câu hỏi luôn được Quý Phụ huynh quan tâm là "Tôi có thể cải 

thiện kỹ năng tiếng Anh của con em mình như thế nào?". Cùng 

với việc đọc sách 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 diễn đạt ngắn và không cầu kỳ cũng 

giống như cuộc trò chuyện. Các em hãy chuyển công cụ tìm 

kiếm của msn, yahoo, Google…sang phiên bản tiếng Anh và 

chỉ tìm kiếm bằng tiếng Anh cũng 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) 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Trường Quốc tế Singapore cung cấp môn học Tiếng Trung cho 

các học sinh theo học chương trình Trung học đại cương 

(IGCSE). Tổ chức Cambridge, cung cấp môn tiếng Trung có 3 

cấp độ dành cho những học sinh có trình độ tiếng Trung khác 

nhau, bao gồm: 

1. Tiếng Trung như ngôn ngữ bản xứ (0509).  

2. Tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai (0523). 

3. Tiếng Trung như là ngoại ngữ (0547).  

Trường Quốc Tế Singapore cung cấp cả 3 kỳ thi tương đương 

với 3 cấp độ khác nhau. 

Môn tiếng Trung của chương trình IGCSE kéo dài trong 2 năm. 

Ở năm đầu tiên, học sinh chưa cần quyết định lựa chọn cấp độ 

nào cho kỳ thi IGCSE. Tuy nhiên, học sinh cần phải xác định 

mục tiêu học tập. Khi bước vào giữa năm thứ hai, học sinh phải 

quyết định 1 cấp độ trong 3 cấp độ trên để đăng ký tham gia kỳ 

thi IGCSE. 

Trong năm học 2017-2018, lớp tiếng Trung IGCSE 2 có 9 học 

sinh. Biểu đồ bên dưới cho thấy số học sinh lựa chọn các cấp 

độ tiếng Trung khi tham gia kỳ thi IGCSE. 

 

                     

 

Các em học sinh chơi kéo co  
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Nếu Quý Phụ huynh và học sinh quan tâm hoăc cần thêm 

thông tin gì về môn học tiếng Trung cho kỳ thi IGCSE, vui lòng 

liên hệ với tôi theo địa chỉ email: 

Lin.yujie@saigonsouth.sis.edu.vn.  

Phillip Lin – Phụ trách học vụ (Tiếng Trung). 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Hằng năm, cứ đến ngày Nhà Giáo Việt Nam thì các hoạt động 

học tập – vui chơi trong nhà trường lại tưng bừng nhộn nhịp 

hẳn lên. Từ giáo viên đến học sinh ai nấy cũng đều tất bật 

chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng. Rất nhiều các hoạt 

động học tập – vui chơi bổ ích được nhà trường tổ chức cho 

học sinh tham gia: 

 

Thời gian từ ngày 1/11 đến ngày 10/11, học sinh từ lớp 1 tới 

lớp 9 được tham gia hội thi: 

   

- Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 khối song ngữ thi viết chữ 

đẹp. Bài thi viết chữ đẹp của các em hàm chứa lời tri 

ân đến tất cả các thầy cô giáo đã tận tâm dạy dỗ, chăm 

sóc cho các em. 

- Vẽ chân dung thầy cô giáo mà các em yêu quý. 

- Viết đoạn văn, tập làm thơ với chủ đề: mái trường – 

thầy cô và bè bạn. 

- Làm thiệp chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam tặng 

thầy cô. 

- Cắm hoa chủ đề: Tôn vinh thầy cô giáo (Lớp 6 tới 

GAC). 

 

Chào đón ngày 20/11: 

 

Ngày thứ sáu 17/11, trong không khí tươi vui, các em học sinh 

từ lớp 6 đến lớp 12 chăm chú cắm những lẵng hoa xinh tươi, 

dành tặng các thầy cô giáo để tỏ lòng tri ân thầy cô. Truyền 

thống “Tôn sư trọng đạo” là nét đẹp văn hóa mang tính nhân 

văn đã nhắc nhở các thầy cô thi đua dạy tốt – học sinh thi đua 

học tốt.             

       

 

 

 

 

 

22% 

33% 
45% 45% 

Sales 
1st Language Chinese

2nd Language Chinese

Foregner Language
Chinese

Các em học sinh cùng nhau xây tháp 
bong bóng 

Các em học sinh cùng nhau xây tháp 
bong bóng 

 

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 
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Buổi chiều thứ hai 20/11, tất cả học sinh các lớp đều được 

tham gia trò chơi vận động: kéo co, xây tháp bong bóng dưới 

sự giám sát của các thầy cô trong trường. Chính từ các hoạt 

động vui chơi tập thể này, các em cảm thấy gần gũi và thân 

thiện với thầy cô, với bạn bè nhiều hơn. Các em càng yêu mến 

mái trường Quốc tế Singapore Nam Sài Gòn mà mình đang 

học và trong thâm tâm của các em chỉ mong sao:“Mỗi ngày đến 

trường là một ngày vui”.  

Bên cạnh các hoạt động nêu trên, các bạn học sinh lớp 9 Song 

ngữ đã dành tặng cho các thầy cô giáo 4 giải thưởng  (1 giải 

Nhì, 3 giải Ba) trong hội thi Học Sinh Giỏi môn Tiếng Anh cấp 

Huyện. Đó chính là món quà tuyệt đẹp mà các em giành tặng 

thầy cô nhân ngày 20/11.  

              Cô Phùng Thị Tuyết Minh  

                           Phụ trách Cấp cao Chương trình Việt Nam 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tháng trước các đội thể thao tại trường Quốc tế Singapore đã 

rất bận rộn. Mùa giải của một số môn thể thao đang đi đến hồi 

kết để tranh chức vô địch Thành phố. Đội bóng chuyền nam và 

nữ U19 đã chơi rất hay. Các cô gái đã giành vị trí thứ 5 và các 

chàng trai cũng đạt thành tích ấn tượng khi đứng ở vị trí thứ 3. 

Ngoài ra, hai đội bóng rổ U14 của trường chúng ta cũng tham 

gia giải vô địch Thành phố, đội nam đã chơi rất hay dù chỉ 

giành vị trí thứ 6 trước những đối thủ nặng ký. Còn đội nữ rất 

tiếc vì đã bỏ lỡ chiếc cúp ở vị trí thứ 3. Thành công lớn nhất 

của tháng trước là kết quả đáng kinh ngạc của đội cầu lông 

U11 tại giải vô địch Thành phố. Với sự dẫn dắt của các huấn 

luyện viên mới, Cô Vicky và Cô Như, đội cầu lông U11 đã giành 

được 2 giải nhất trên tổng số 3 giải. Hansana và Shenna chiến 

thắng ở giải đôi nam nữ, Linda và Mary thắng thuyết phục ở 

giải đôi nữ. Giải vô địch bóng rổ U11 diễn ra vào ngày 15 và 16 

tháng 11, nhà trường chúc các em may mắn và đạt được nhiều 

thành công trong giải đấu sắp tới! 

                                     Andrew Smith - Điều phối viên thể dục 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Hội đồng Học sinh đã tổ chức vài sự kiện thú vị trong tháng 10 

vừa qua, tất cả đều xoay quanh chủ đề Halloween. Tháng 10 đã 

kết thúc và hiện tại  chúng ta đã tháng 11. Hội đồng học sinh sẽ tổ 

chức buổi chiếu phim vào cuối tháng 11 cho các bạn học sinh. 

Cảm ơn các thầy cô và các bạn học sinh đã hợp tác và tham gia 

vào các sự kiện trong tháng này. Chúng em hy vọng tất cả các 

bạn đều thích các hoạt động do Hội đồng học sinh tổ chức. Chúng 

em sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới của 

năm học 2017- 2018.   

Hội đồng học sinh 

 

 

 

 

 

Đội bóng bàn U11 

Thầy Horton – Giáo viên Lớp 5 Quốc tế 
phát kẹo cho các em học sinh dịp 

Halloween 

Hội đồng học sinh sẽ tổ chức chiếu phim 
“Tom và Jerry” cho các em học sinh khối 

mẫu giáo 


