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Kính gửi Qúy Phụ huynh, 

Các em học sinh trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài 

Gòn sẽ sớm tận hưởng kì nghỉ Giáng Sinh. Đối với nhiều 

người, đây sẽ là cơ hội để  mừng Lễ Giáng Sinh với gia đình 

và bạn bè. Tôi cũng hy vọng sẽ làm được điều đó với gia đình, 

người thân và bạn bè của tôi. 

Tôi muốn nhân cơ hội này để làm nổi bật những sự kiện cũng 

như lễ kỷ niệm sắp tới của trường. 

Chương trình đạo đức 

Chủ đề đạo đức về Khả năng tổ chức và các kỹ năng liên quan 

sẽ tiếp tục được giảng dạy trong suốt Học phần này. Các em 

học sinh luôn được khuyến khích đặt ra mục tiêu học tập và 

suy nghĩ về việc học và từ đó lên kế hoạch cho mình. Chương 

trình đạo đức này được củng cố không chỉ trong lớp học mà 

còn ở buổi sinh hoạt chung hàng tuần. Một phạm trù đạo đức 

liên tục được xây dựng và đề cập đến trong buổi sinh hoạt 

chung hàng tuần.  

Ngày Nhà giáo Việt Nam 

Trường Quốc tế Singapore, học xá Nam Sài Gòn đã tổ chức 

thành công Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhiều hoạt động vui chơi 

và các cuộc thi tài đã diễn ra, trường chúng ta thật may mắn 

khi có đội ngũ giáo viên tận tâm, tài năng và luôn hết mình vì 

học trò thân yêu. Lễ kỷ niệm là dịp tuyệt vời để nhà trường và 

các em học sinh gửi lời tri ân tới các thầy cô.  

Hội chợ từ thiện Giáng Sinh 

Hội chợ từ thiện Giáng Sinh sắp đến gần. Mỗi lớp sẽ thiết kế 

gian hàng của lớp mình, với rất nhiều bánh kẹo và bất ngờ cho 

mùa Giáng sinh tuyệt vời. Thông tin về hội chợ sẽ được thông 

báo sớm tới Quý Phụ huynh và các em học sinh. 

 

 

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 3 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 

 

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 
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Mọi người hãy chia sẻ thông tin này với gia đình, người thân và 

bạn bè để hội chợ Giáng Sinh thêm phần vui vẻ và thú vị. 

Giáng Sinh 

Năm nay các em học sinh sẽ nghỉ Lễ Giáng Sinh từ ngày 16 

đến ngày 30 tháng 12. Tôi xin chúc tất cả các gia đình một mùa 

giáng Sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Hãy hy vọng rằng ông 

già Noel sẽ mang đến cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. 

Kỳ thi cuối Học kỳ 1 

QuýQuý Phụ huynh lưu ý rằng kỳ thi cuối Học kỳ 1 sẽ bắt đầu 

ngay sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Kết quả học tập của các em sẽ 

được gửi đến QuýQuý Phụ huynh trong buổi họp Phụ huynh 

diễn ra vào đầu Học phần 3. Thông tin chi tiết sẽ được Nhà 

trường gửi tới QuýQuý Phụ huynh sau.  

                Mark Priddis - Hiệu Trưởng. 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Học phần 2 bắt đầu tuy bận rộn nhưng kết thúc rất thành công. 

Học phần này có rất nhiều các hoạt động đã diễn ra và có thể 

Quý Phụ huynh dễ bị bỏ lỡ thông tin của các hoạt động này. 

Nhà trường sẽ cố gắng để đảm bảo thông tin tới Quý Phụ 

huynh được rõ ràng. Nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ thắc mắc 

nào, xin vui lòng liên hệ với văn phòng trường hoặc giáo viên 

chủ nhiệm để được giải đáp thêm. 

 

Một số điểm cần lưu ý: 

 

Đồng phục – Các em học sinh hãy lưu ý rằng theo quy định thì 

đôi giày là một phần của đồng phục học sinh. Vì thế, các em 

được khuyến khích sử dụng những đôi giày có màu đen, xám 

hoặc trắng. 

 

Cách ứng xử  Các em học sinh nên cư xử lịch sự, nhã nhặn ở 

mọi lúc, mọi nơi. Điều này cũng được áp dụng ở tất cả các khu 

vực trong khuôn viên trường và trong các hoạt động do Nhà 

trường tổ chức. 

 

Sân chơi – Việc nâng cấp sân chơi đã gần như hoàn tất với 

nhiều thiết bị mới và nền sân chơi mới. Nhà trường hy vọng 

rằng đây sẽ là khu vực chơi an toàn và thú vị cho các em học 

sinh. 

 

Việc đưa đón các em học sinh – Các em học sinh sẽ không có 

sự quản lý của nhân viên sau 5 giờ chiều. Vì vậy, Quý Phụ 

huynh lưu ý đón các em trước thời gian này.  

 

 

 

Các em học sinh chơi xây tháp bong bóng 
trong ngày Nhà giáo Việt Nam 

 

Lớp 6 Song ngữ giành giải Nhất cắm hoa 
trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

Các em học sinh chơi kéo co trong 
ngày Nhà giáo Việt Nam 
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Một số sự kiện đặc biệt đã và sẽ được diễn ra trong Học phần 

2, bao gồm: 

Ngày Nhà giáo Việt Nam (thứ Tư, ngày 16 tháng 11 và thứ 

Năm ngày 17 tháng 11) - Các hoạt động khác cũng sẽ diễn ra 

để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.  

 

Ngày hội thể thao (Thứ sáu ngày 25 tháng 11) – Các em học 

sinh mặc theo màu chủ đạo của từng nhà và phù hợp cho một 

ngày năng động. Nếu em nào không chắc về màu chủ đạo của 

nhà mình, xin vui lòng hỏi lại với giáo viên chủ nhiệm hoặc trợ 

giảng.  

 

Hội chợ từ thiện Giáng Sinh (Thứ 6 ngày 16 tháng 12) - Mỗi 

lớp sẽ có một gian hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, thức ăn 

hoặc sẽ tổ chức một trò chơi, một hoạt động nào đó. Thông tin 

chi tiết về chương trình sẽ được gửi tới Qúy Phụ huynh sau.  

 

Kỳ nghỉ Giáng Sinh - Ngày học cuối cùng của các em học sinh 

trong năm dương lịch 2016 là thứ Sáu, ngày 16 tháng 12. Các 

em học sinh sẽ trở lại trường vào thứ Ba ngày 03 tháng 1 năm 

2017. Đây cũng là thời điểm bắt đầu kỳ thi kết thúc Học kỳ 1.  

  

Cảm ơn sự hỗ trợ của Qúy Phụ huynh.  

 

     Robert Madden - Phó Hiệu trưởng. 

 

Kính gửi Qúy Phụ huynh, 

 

Thứ Sáu ngày 11 tháng 11, Lớp 3 Quốc tế đã có chuyến tham 

quan đầu tiên của lớp trong năm nay tại Bảo tàng Lịch sử Việt 

Nam. Tại đây, các em học sinh được học về lịch sử nền văn 

minh Việt Nam. Điểm nổi bật của chuyến tham quan này là các 

em được tìm hiểu về xác ướp và được xem chương trình múa 

rối nước. Vào buổi chiều, xe lửa chở các em học sinh đi vòng 

quanh sở thú và xem tất cả các loài động vật khác nhau. Các 

em rất thích thú khi được thấy một số loài động vật quý hiếm 

mà các em đã được học trong lớp. Cuối cùng, các em học 

sinh được học cách trồng cây và làm thế nào để chăm sóc cho 

cây tươi tốt. Nhìn chung, đây là một chuyến tham quan tuyệt 

vời dành cho các em! 

        Danielle Hoyer – Giáo viên chủ nhiệm Lớp 3 Quốc tế 

Kính gửi Qúy Phụ huynh, 

 

Kỳ thi Học kỳ 1 đang đến gần. Kỳ thi sẽ bắt đầu vào tuần đầu 

tiên của tháng 1, sau kỳ nghỉ Giáng Sinh.  Đây là thời điểm để 

Qúy Phụ huynh giúp con em mình bắt đầu ôn tập.  

 

Chào mừng Giáng Sinh 2016 

Chuyến tham quan của Lớp 3 Quốc tế 

tới Bảo tàng Lịch sử Việt Nam 

Các em học sinh đi tham quan cùng nhau 
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Các em học sinh Lớp 5 Song ngữ trình bày 
chủ điểm đạo đức “Sự hợp tác” 

Các em học sinh khối Trung học Phổ thông 

đến Singapore tham quan Học Viện Hwa 

Chong 

 

 

 

 

Một số điều sau đây Quý Phụ huynh có thể làm để giúp con 

em mình sẵn sàng cho kỳ thi: 

 Đảm bảo các em làm tất cả các bài tập về nhà và bài 

luyện kỹ năng đọc.  

 Hãy sắp xếp không gian có đủ ánh sáng, yên tĩnh, 

tránh bị phân tâm để giúp việc học của các em đạt 

hiệu quả cao. 

 Nếu các em đang gặp khó khăn với những bài tập 

của mình, Quý Phụ huynh hãy trao đổi với các em 

hoặc gặp giáo viên của các em để tìm ra cách tốt 

nhất. 

 Ôn lại bài tập về nhà mà các em đã được học, xem lại 

những lỗi mà các em đã mắc phải và giúp các em 

hiểu rõ những lỗi sai. 

 Khuyến khích các em biết phân bổ thời gian học và 

ôn tập hợp lí để các em không bị buộc phải nhồi nhét 

trước kỳ thi. 

Tránh việc trì hoãn! Quý Phụ huynh hãy nhắc nhở các em 

không nên trì hoãn việc học của mình vì việc chuẩn bị tốt sẽ 

giúp các em đạt được kết quả cao.  

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

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chào mừng Học phần 2, chỉ còn 4 tuần nữa là đến Giáng 

sinh, có rất nhiều việc cần làm ở cấp Trung học phổ thông 

vào thời điểm này, trong đó quan trọng nhất là việc chuẩn bị 

thật tốt cho học sinh các lớp IGCSE 2 & A / AS bước vào kỳ 

thi Học kỳ 1 sẽ diễn ra vào tháng Giêng tới. Cùng thời điểm 

này, các em học sinh lớp GAC vừa hoàn thành Cấp độ 1 của 

chương trình và đã hoàn thiện các kỹ năng mềm hữu ích bao 

gồm Nghiên cứu, Quản lý thời gian, Tin học, Kinh doanh, 

Toán, Cách sắp xếp công việc và Kỹ năng viết báo cáo. Đây 

là những kỹ năng rất hữu ích cho các em học sinh khi bước 

vào giảng đường đại học và xa hơn nữa. Cuối cùng, 9 học 

sinh lớp IGCSE 2 của trường chúng ta cùng với Thầy Robert 

Madden - Phó Hiệu trưởng đã đến Singapore tham gia 

chương trình giao lưu học sinh tại học viện Hwa Chong diễn 

ra từ ngày 31/10/2016 đến 06/11/2016. Các em đã trải qua 

thời gian thật tuyệt với những trải nghiệm đầu tiên qua một số 

hoạt động thú vị, bạn bè mới, những chuyến tham quan bổ 

ích và tất nhiên những món ăn ngon của Singapore. Nhà 

trường hy vọng sẽ có thêm nhiều học sinh hơn nữa được 

tham gia chương trình này trong thời gian tới. 

        Robert Gayst – Phụ trách học vụ (Khối THPT). 

 

 

Các em học sinh Lớp 3A Song ngữ trình 
bày chủ điểm đạo đức “Làm việc nhóm” 
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Kính gửi Qúy 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 với 

mọi hoạt động chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Rất 

nhiều các hoạt động học tập – vui chơi bổ ích được nhà 

trường tổ chức cho học sinh tham gia: 

 

Trước ngày 20/11, học sinh từ lớp 1 – 9 được tham gia hội 

thi:   

+ Vẽ chân dung thầy cô giáo mà các em yêu mến nhất. 

+ 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 đến Lớp 

GAC). 

Sản phẩm nào đẹp nhất, bài thơ – bài văn nào hay nhất sẽ đạt 

được giải thưởng dành riêng cho mỗi cấp lớp. 

 

Ngày 20/11: 

Từ sáng sớm, trong không khí tươi vui, quý phụ huynh và các 

em học sinh đã đến trường với những lẵng hoa xinh tươi, 

dâng 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. 

Buổi chiều, 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 này, các em cảm thấy gần gũi 

- thân thiện với thầy cô với bè bạn nhiều hơn. Các em càng 

yêu mến mái trường mình đang học và trong thâm tâm của 

các em chỉ mong sao: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. 

 

Phung Thi Tuyet Minh  

                                      Senior Head of Vietnamese Studies. 

 

Kính gửi Qúy Phụ huynh, 

Đây là một mùa giải tuyệt vời cho các đội bóng rổ U14 của 

trường chúng ta! 

Các cầu thủ nam U14 đã kết thúc mùa giải với một kỷ lục 3-1. 

Tuy nhiên, sau khi đánh bại tất cả các đội trong bảng B, đội đã 

bị tuột mất danh hiệu vô địch sau khi để thua trường Quốc tế 

Canada.  

Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu được bình chọn là Tom (Hồ 

Quang Tùng), người đã chơi rất hay trong giải đấu với kỹ năng 

xử lý bóng và lối tấn công áp đảo của mình đã để lại ấn tượng 

đối với huấn luyện viên đối thủ cũng như người hâm mộ.  

Các hoạt động vẽ tranh Thầy cô, làm 

thơ…Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 

 

Đội bóng rổ nữ U14 

Các em học sinh chơi Halloween 
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Các em học sinh chơi Halloween 

 

Ngày hội Halloween của các em học sinh 

 

  

Các cầu thủ nữ U14 kết thúc mùa giải với một kỷ lục 4-0, vượt 

qua tất cả các đối thủ một cách dễ dàng. Tuy chỉ với một đội 

hình chỉ có 8 cầu thủ và lịch thi đấu 4 trận liên tiếp, việc giành 

vị trí đầu tiên sẽ không dễ dàng nhưng đội do Thầy William 

dẫn dắt vẫn tiếp tục chiến thắng ở tất cả các trận đấu và giành 

được chức vô địch! Chúc mừng một mùa giải tuyệt vời. 

                               Daniel Mitchell - Điều phối viên thể dục. 

Kính gửi Qúy Phụ huynh, 

Các em học sinh trường Quốc tế Singapore đã trải nghiệm 

tháng 10 ma quái một cách hào hứng thông qua các hoạt 

động Halloween. 

Các em học sinh từ lớp 6 trở lên tham gia cuộc đua ma ám 

hàng năm với những bóng ma lởn vởn. Các em học sinh chạy 

đua với thời gian trong bóng tối tìm ra các manh mối để chiến 

thắng các đội khác. Cảm giác phấn khích và những tiếng la 

thét đã bao trùm không gian khuôn viên trường. 3 đội chiến 

thắng năm nay gồm: 

Giải Nhất: Youjin, Sami, Mika, Kai Jun, Hoang Luan, Quang 

Tung, Seung Ho 

Giải Nhì: Vivi, Uyên, Maria, An, Như 

Giải Ba: Kỳ Sam, Eric, CK, QA, Thái, Ivan, Tru 

 

Đối với cấp Tiểu học: Đây là một ngày thực sự sôi động với 

những khuôn mặt được vẽ đầy màu sắc, trò chơi “cho kẹo hay 

bị ghẹo” và diễu hành với những màn hóa trang đầy ma quái! 

Đã có rất nhiều niềm vui và thật tuyệt vời khi được nhìn tất cả 

giáo viên và học sinh biến hóa với những trang phục lạ mắt!  

Giành chiến thắng trong phần thi trang phục diễu hành gồm 

có: 

Giải Nhất: Jun Yeong (Lớp 1 Quốc tế) 
Giải Nhì: Leo (Lớp Dự bị tiểu học Song ngữ) 
Giải Ba: Minh Khoa (Lớp 2 Song ngữ) 
Giải Ba: Harshit (Lớp 2 Quốc tế) 
 
Thay mặt Hội học sinh, chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành 

đến McDonald trong cả hai sự kiện Halloween đã nhiệt tình 

giúp đỡ nhà trường.  Chúng tôi cũng gửi lời cám ơn đến toàn 

thể học sinh và nhân viên trường vì đã giúp đỡ và mang lại 

thành công rực rỡ cho ngày hội Halloween.  

Angela Giudici – Giáo viên khối Trung học Phổ thông 

 

 

 

 

 

 

 


