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Kính gửi Quý Phụ huynh,  

Chào mừng các em học sinh bước sang Học phần 2, năm học 

2017-2018. Hiện tại Quý Phụ huynh đã nhận được bảng đánh 

giá về sự tiến bộ của con em mình trong Học phần 1. Nhà 

trường xin chúc mừng tất cả các em học sinh đã nỗ lực rất nhiều 

trong năm học mới và đạt được thành tích cao trong học tập. 

Tôi khuyến khích Quý Phụ huynh tham gia tích cực vào các buổi 

họp giữa Quý Phụ huynh và giáo viên được tổ chức vào mỗi học 

phần. Nhà trường sẽ gửi thư thông báo cụ thể thời gian và ngày 

họp tới Quý Phụ Huynh. Buổi họp giữa Quý Phụ huynh và thầy 

cô là dịp để Quý Phụ huynh gặp gỡ giáo viên của con em mình 

và trao đổi về tình hình học tập của các em học sinh. Xin Quý 

Phụ huynh dành thời gian liên lạc với giáo viên của con em mình 

và tham gia các buổi họp này.  

Chủ điểm của chương trình đạo đức trong học phần này là “Tính 

tổ chức”. “Tổ chức” có nghĩa là việc lên kế hoạch thời gian và 

lịch trình. Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ học tập cũng như hoàn 

tất bài tập về nhà trước khi tới lớp. Luôn đúng giờ trong tất cả 

các hoạt động và buổi học. Luôn gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp 

mọi lúc mọi nơi. Đây là một trong những kỹ năng sống rất quan 

trọng. Các chủ điểm đạo đức sắp tới được dạy trong học phần 

này là: Sự hợp tác, Tinh thần trách nhiệm, Sự siêng năng, Sự 

phục vụ và Sự linh hoạt. Tất cả các chủ điểm đạo đức đều được 

các em học sinh trình bày trong buổi sinh hoạt toàn trường hàng 

tuần.  

Tôi rất vui mừng thông báo tới Quý Phụ huynh rằng Thầy 

Thomas Annis sẽ làm việc tại trường Quốc tế Singapore, Nam 

Sài Gòn với vai trò Hiệu phó (Phụ trách chuyên môn). Xin được 

chào đón Thầy đến với trường. 

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ không ngừng của Quý Phụ huynh.  

           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 1 Quốc tế 

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

• Thông điệp từ Phụ trách học vụ - 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: 

• 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 

Các em học sinh lớp 9 Song ngữ đạt giải 
cao trong kỳ thi Học sinh Giỏi của Phòng 

giáo dục huyện Bình Chánh 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Các em học sinh đã hoàn thành xuất sắc Học phần 1, chúng ta 

hãy dành chút thời gian nhìn lại khởi đầu tốt đẹp của trường 

trong năm học 2017-2018. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta 

có thể nhận thấy rằng các em học sinh rất vui vẻ và chăm chỉ, 
kết quả thể hiện rõ nhất của một nền giáo dục tích cực. Nhà 

trường rất mong sẽ tiếp tục phát huy nền giáo dục tích cực và 

sẽ liên tục hỗ trợ hành trình giáo dục của các em. 

 

Buổi họp giữa Quý Phụ huynh và giáo viên sẽ diễn ra vào tuần 

thứ hai của học phần 2 (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 

2/11/2017). 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 vấn 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 cần thiết.   

 

Sắp tới, vào cuối học phần 2, Nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi Học 

kỳ 1. Kỳ thi sẽ diễn ra từ đầu đến giữa tháng 1/2018. Kỳ thi sẽ 

tập trung chủ yếu vào các môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học. 

Quý Phụ huynh có thể tham khảo thêm thông tin về nội dung các 

em cần ôn tập cho mỗi môn thi trong bảng “Nội Dung Kiểm Tra”. 

 

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. 
 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Vậy là chúng ta đã bước sang tháng 10! Lớp 1 quốc tế đã rất 

bận rộn trong Học phần 1. Các em học sinh đã có một khoảng 

thời gian tuyệt vời để học hỏi rất nhiều điều từ nhận thức về ngữ 

âm học, từ loại, phép cộng và trừ trong phạm vi 20, sự khác biệt 

giữa vô sinh vật và sinh vật sống. Các em rất hào hứng với chủ 

điểm đạo đức “Tinh thần trách nhiệm” sẽ được các em trình bày 

trong buổi sinh hoạt toàn trường hàng tuần sắp tới. 

Để chuẩn bị cho bài thuyết trình này, các em đã thảo luận về ý 

nghĩa và tầm quan trọng của việc có trách nhiệm trong trường 

học và ở nhà. Các em đã quyết định chia sẻ những gì các em 

đã học được về đức tính này thông qua vở kịch: 
Câu chuyện “Cô gà mái đỏ nhỏ nhắn” 

Trang trí cửa cho Lễ hội Halloween 

Trang trí cửa cho Lễ hội Halloween 
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“Cô gà mái đỏ nhỏ nhắn”, là nhân vật dạy những con vật khác 

về phần thưởng của sự nỗ lực và trách nhiệm trong cuộc sống. 

Các em sẽ trình diễn tại hội trường lúc 8:45 thứ Ba, ngày 

14/11/2017. Các em mong sẽ gặp Quý thầy cô và các bạn học 

sinh tại đây.   

                            Lindsay Stanfford – Giáo viên Lớp 1 Quốc tế 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Năm học này, trường chúng ta tiếp tục thực hiệnchương trình 

“Bạn cùng học”. Có rất nhiều lợi ích cho các em học sinh ở mọi 

lứa tuổi khi tham gia hoạt động này. Đối với các em học sinh 

nhỏ tuổi, các em có cơ hội thực hành nói tiếng Anh với các anh 

chị lớn trong một môi trường an toàn và cởi mở. Các em cũng 

có cơ hội thực hành kỹ năng đọc và viết. Còn các em học sinh 

lớn  thì có thể trở thành một người cố vấnvà một người bạn thân 

thiết ở trường cho các em học sinh nhỏ. Hoạt động này giúp 

phát triển cả kỹ năng lãnh đạo cho các em lớn cũng như giúp 

các em nhỏ cảm thấy thoải mái khi học cùng các anh chị lớp 

trên. Chương trình “Bạn cùng học” không chỉ tập trung đến kỹ 

năng đọc, nói và viết, mà còn mở rộng và gắn kết thêm tình bạn 

của các em học sinh.  

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

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Các em học sinh đã hoàn thành chương trình học của tháng 8 

và tháng 9. Các em sẽ sớm nhận được bảng nhận xét từ giáo 

viên chủ nhiệm của mình. Bảng nhận xét này giúp Quý Phụ 

huynh hiểu rõ hơn về sự tiến bộ của con em mình trong lớp học. 

Giáo viên sẽ đánh giá không chỉ khả năng học tập của các em 

học sinh qua kết quả các bài kiểm tra mà còn đánh giá khả năng 

thuyết trình, đóng vai trong các tình huống, các chủ đề nghiên 

cứu cũng như thể hiện giá trị cốt lõi và văn hoá của Trường 

Quốc tế Singapore. Vào cuối tháng 10, học phần 2, Quý Phụ 

huynh sẽ có dịp gặp gỡ giáo viên và trao đổi về sự tiến bộ của 

con em mình. Nhà trường khuyến khích Quý Phụ huynh tham 

gia buổi gặp gỡ này. 

Các em học sinh THPT trong đội bóng chuyền nam và nữ U19 

đã và đang thi đấu rất xuất sắc. Nhà trường mong muốn được 

chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng tại Giải vô địch trong 

Học phần tới. Hội đồng học sinh đã có nỗ lực lớn trong năm nay 

khi tổ chức thành công sự kiện “Tuần lễ khuấy động tinh thần”. 

Nhiều sự kiện tuyệt vời khác đã được lên kế hoạch cho Phụ 

huynh và các em học sinh tham gia, như Halloween và Lễ hội 

Giáng Sinh.                    
                        Donnovan Neethling – Phụ trách học vụ (THPT). 
 

Học sinh Lớp 1 Quốc tế trong buổi sinh 

hoạt hàng tuần 

Các em học sinh tiểu học trong buổi 

sinh hoạt hàng tuần 

Học sinh chơi trong “Ngày hội thể thao” 
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Tiết mục múa lân trong Lễ hội Trung thu  

Học sinh lớp Dự bị tiểu học trình diễn lồng 
đèn  

 

                     
Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Chào đón ngày tết Trung Thu! 

Nhằm giúp các em hiểu rõ hơn ý nghĩa của ngày Tết trông 

trăng đồng thời để rèn cho đôi tay nhỏ nhắn của các em học 

sinh lớp nhỏ được khéo léo, các cô giáo chủ nhiệm lớp cũng 

đã hướng dẫn cho các bé tự làm những chiếc lồng đèn xinh 

xắn, dễ thương để diễu hành trên sân khấu. Nhà trường  trưng 

bày lồng đèn của mỗi lớp tại sảnh trường và dọc theo hành 

lang của hội trường.  

Múa lân là hoạt động vui tươi sinh động được 6 bạn học sinh 

từ Lớp 4 - Lớp 6 tập luyện và trình diễn trong lễ hội Trăng rằm.  

Các em học sinh từ Lớp 7 đến lớp GAC/A/AS đại diện cho 4 

đội: Firebird, Kitsune, Nue và Dragon cùng nhau trưng bày 

mâm cỗ gồm có bánh Trung Thu rau câu tự làm và trái cây các 

loại. Mâm cỗ của nhà nào trưng bày đẹp nhất sẽ nhận được 

giải thưởng của trường. Sau đó, các bạn cùng nhau phá cỗ để 

đón trăng rằm.  

Cô chúc các em có một ngày hội Trung Thu tưng bừng - vui 

tươi. 

Cô Phùng Thị Tuyết Minh  
                           Phụ trách Cấp cao Chương trình Việt Nam 
 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Hiện tại có rất nhiều môn thể thao đang diễn ra tại trường Quốc 

tế Singapore, Nam Sài Gòn. Các chàng trai và cô gái trong đội 

bóng rổ U11 đang bắt đầu làm quen, tự tin và tiến bộ qua mỗi 

trận đấu. Đội bóng rổ nữ U14 đã giành chiến thắng liên tiếp và 

trở nên mạnh mẽ hơn khi tham dự giải vô địch. Đội bóng rổ 

nam U14 đã có một vài trận đấu khó khăn, các em chơi hay và 

ghi được nhiều điểm nhưng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm chiến 

thắng đầu tiên cho đội của mình. Điểm nổi bật chính của tháng 

trước là Ethan đã ghi bàn từ cú tung bóng từ khu vực giữa sân 

vào những giây cuối cùng khi chuông báo đã reo. Như thường 

lệ bóng bàn là đội bóng rất mạnh tại trường Quốc tế Singapore, 

Nam Sài Gòn. Tại trận đấu trên sân nhà với trường Quốc tế 

Anh Việt và chúng ta đã giành chiến thắng áp đảo với tỉ số 19-

6. Đội trưởng, Derek, đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giành 

chiến thắng trong tất cả các trận đấu và thậm chí đánh bại huấn 

luyện viên trường Quốc tế Anh Việt trong một trận giao hữu 

vào cuối giải đấu. 

 

Cú ném bóng của em Việt Hoa khi thi đấu 
với trường Quốc tế Mỹ 
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Ngày hội thể thao đã diễn ra vào thứ Sáu, ngày 13/10/2017. 

Các em học sinh đến trường trong màu sắc của đội mình. 

- Các em học sinh từ lớp K1 – Lớp 4:  9:30 - 11:30 sáng 

- Các em học sinh từ lớp Lớp 5 – THPT: 13:00 - 15:00 chiều 

                                      Andrew Smith - Điều phối viên thể dục. 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Halloween đang đến gần! 

 Sẽ có rất nhiều sự kiện thú vị diễn ra vào tháng 10. Tất cả đều 

dành cho các em học sinh mẫu giáo đến các em học sinh THPT 

và nhân viên trường. Vào thứ Hai, ngày 30/10/2017, sẽ có hoạt 

động "Hành lang kinh hoàng" dành cho các em học sinh từ lớp 

6 đến THPT, hãy hoà mình vào không khí Halloween và chuẩn 

bị cho những thách thức trong việc giải các câu đố và tìm gợi ý. 

Vào thứ Ba, ngày 31/10/2017 là hoạt động "Cho kẹo hay bị 
ghẹo" dành cho các em học sinh từ lớp K1 đến lớp 5 và buổi 

biểu diễn thời trang cho các em học sinh toàn trường. Các em 

học sinh hoá thân thành các nhân vật Halloween khác nhau và 

biểu diễn tại buổi trình diễn thời trang.  

Nếu Quý Phụ huynh muốn biết thêm thông tin về lễ hội, xin Quý 

Phụ huynh vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của con em 

mình hoặc Quý Phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp với Hội đồng 

học sinh.   

Chúc Quý Phụ huynh luôn có nhiều niềm vui.  

                                Bảo Ngọc – Thành viên Hội đồng học sinh 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các em học sinh trong ngày hội thể thao 

Lễ hội Halloween 


