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Học sinh chăm chú lắng nghe trong buổi sinh hoạt chung hàng tuần 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Thật là một khởi đầu tuyệt vời cho năm học mới! Các em học sinh hăng say học tập, hòa đồng với bạn bè, 

trau dồi kỹ năng, nâng cao kiến thức hàng ngày. Nhân viên đang hăng hái cộng tác trong các chương trình, 

môn học và các cấp lớp khác nhau để cung cấp môi trường giáo dục tốt nhất có thể. Kết hợp tất cả những 

điều đó với sự hỗ trợ và động viên từ Quý vị thì chúng tôi có thể yên tâm rằng năm học 2022-23 sẽ là một 

năm học thành công. 

Như Quý vị đã biết, chúng tôi vẫn tiếp tục tuân theo các biện pháp phòng chống dịch Covid. Điều này bao 

gồm việc hạn chế khách đến thăm trong khuôn viên trường và đeo khẩu trang khi ra vào trường. Mặc dù điều 

này đôi khi có thể gây bất tiện, nhưng tất cả chúng ta đều đồng ý rằng nó giúp giảm nguy cơ học sinh bị 

nhiễm bệnh. Chúng tôi luôn đánh giá cao sự hợp tác không ngừng từ Quý vị. 

Lớp học Tiếng Việt cũng đã bắt đầu từ ngày 22/8/2022. Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển của 

ngôn ngữ mẹ đẻ cũng như tiếp thu được những kiến thức, nội dung có giá trị. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả 

học sinh đủ điều kiện tham gia nên tận dụng các cơ hội học tập này để làm giàu hơn vốn tiếng việt của mình. 

Để Quý Phụ huynh tiện lên kế hoạch riêng cho gia đình mình, chúng tôi xin lưu ý rằng thời gian kết thúc học 

phần 1 sẽ bắt đầu từ Thứ Ba ngày 18/10/2022, các em sẽ trở lại trường vào Thứ Hai ngày 24/10/2022. 

Robert Madden – Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

  Tháng 08/2022 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Đón chào năm học mới 2022-2023! 

 
Ngôi trường thân yêu của các em hôm nay được hân 
hoan chào đón từng học sinh vui bước trở về trường 
sau một năm mỏi mệt, vượt khó do đại dịch Covid – 19 
bùng phát. Trong không khí tưng bừng náo nhiệt của 
ngày tựu trường, từng khuôn mặt học trò vui tươi rạng 
rỡ bên thầy cô và bè bạn, sao đáng yêu đến thế! 

 
Cánh cửa lớp mở ra, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, 
phòng học được trang trí thân thiện. Môi trường sự 
phạm thật thân thương và gần gũi. Ở trường có thầy 
giáo, cô giáo, có bè bạn sẽ luôn sát cánh cùng các em 
trong mọi hoạt động học tập, hoạt động vui chơi... giúp 
cho các em khôn lớn từng ngày. 
 
Năm học 2021-2022 , với nhiều khó khăn, thách thức 
của đại dịch COVID 19, thầy trò trường Quốc tế 
Singapore đã nỗ lực dạy – học online trong suốt Học kỳ 
1 để hoàn thành nhiệm vụ dạy và học. Giờ đây bước 
vào năm học mới - năm học 2022-2023, trường chúng ta 
với quyết tâm cao nhất, đội ngũ giáo viên – nhân viên sẽ 
cùng với các em học sinh thân yêu thực hiện nghiêm túc 
các quy tắc phòng chống dịch bệnh.  

 
Trước mắt, một năm học mới không ít  khó khăn và 
thách thức. Tuy nhiên,  đây là năm học thứ năm, các em 
học sinh lớp 4  và lớp 5 được sinh hoạt ngoại khóa rèn 
luyện kĩ năng sống tại trường do các huấn luyện viên 
OBV đảm trách. Từ lớp 6 đến lớp 12, các bạn học sinh 
sẽ được tham gia chương trình ngoại khóa OBV tại Quy 
Nhơn. Thành phố Quy Nhơn thật đẹp với biển xanh núi 
thẳm cùng cuộc sống của người dân hiền hòa, thân 
thiện đang là điểm tham quan du lịch nóng nhất của Việt 
Nam. Qua đó, các em sẽ được rèn luyện các kỹ năng 
sống cần thiết cho cuộc sống, cho sinh hoạt cộng đồng.  

 
Đồng thời các em còn được tham gia học tập các dự án 
STEM. Việc học tập theo dự án STEM sẽ giúp các em 
chiếm lĩnh các kiến thức khoa học bền vững nhằm phát 
triển tương lai. 

 
Do vậy, tất cả các bạn học sinh của trường Quốc tế 
Singapore hãy tích cực đón chào năm học mới 2022-
2023 trong niềm hân hoan được gặp lại thầy cô giáo, bè 
bạn và đồng hành cùng các hoạt động học tập vui chơi 
trong năm học nhé! 
 

      Phùng Thị Tuyết Minh  

                   Phụ trách cấp cao Chương trình Việt Nam 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chúng ta đã bắt đầu năm học mới và sẽ rất cần thiết 

khi nhắc nhở học sinh về một số hướng dẫn để đảm 

bảo an toàn cho các em: 

- Trong giờ ra chơi và trên sân chơi, học sinh được yêu 

cầu đội nón/ mũ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số UV 

trung bình xấp xỉ với mức lo ngại. Chúng tôi muốn đảm 

bảo học sinh không bị ảnh hưởng bởi cái nắng quá 

mức. 

- Vào giờ ra chơi, nếu không có giáo viên giám sát, học 

sinh sẽ không được phép chơi. Học sinh cũng phải chú 

ý lắng nghe hướng dẫn của giáo viên trong giờ ra chơi. 

- Nếu học sinh muốn rời khỏi trường sớm trước khi kết 

thúc giờ học và được sự cho phép của phụ huynh, học 

sinh cần thông báo với văn phòng trước khi rời khỏi 

trường. Để hỗ trợ phụ huynh trong việc bảo đảm an 

toàn cho các em, chúng tôi sẽ luôn để mắt đến học 

sinh. 

Lễ chào cờ đầu tiên của năm học này cùng với việc 

học sinh hát Quốc ca Việt Nam sẽ diễn ra vào thứ Hai, 

ngày 5/9/2022.  

Donnovan Neethling - Phó hiệu trưởng  

Các em học sinh luôn háo hức tham gia các hoạt 

động trong lớp 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chào mừng năm học mới với tất cả các thành viên mới 

trong gia đình Mẫu giáo của chúng tôi và tất cả các em 

học sinh cũ đã trở lại trường sau kỳ nghỉ hè! 

Tôi đang mong chờ một năm học tuyệt vời với đầy 

những điều cần học hỏi và khám phá. Mỗi 3-4 tuần, con 

em Quý vị sẽ khám phá một chủ đề học tập mới. Giáo 

viên sẽ chuẩn bị các hoạt động xuyên suốt chương trình 

học liên quan đến từng chủ đề. Chúng tôi sẽ dạy cách 

đánh vần, chuẩn bị cho học sinh của chúng tôi đến 

trường bằng cách sử dụng chương trình “Vùng đất của 

các chữ cái” của Anh, tập trung vào âm thanh mà các 

chữ cái tạo ra thay vì tên chữ cái. 

Nếu Quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin về những gì 

con em Quý vị đang học mỗi tuần, vui lòng tham khảo 

trong cuốn Sổ tay học sinh của các em. Quý Phụ huynh 

vui lòng ký tên vào cuốn sổ tay này và gửi lại cho giáo 

viên của lớp con em Quý vị vào thứ Hai hàng tuần. Sổ 

tay học sinh cùng với các thông điệp và thư từ hiệu 

trưởng là cách tốt nhất để cập nhật thông tin về tất cả 

các hoạt động tuyệt vời mà chúng ta đang thực hiện ở 

trường. 

Barbara Borbely  
Phụ trách học vụ (Khối mẫu giáo) 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Năm học mới bắt đầu với nhiều hứng khởi khi các em học sinh vui mừng gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè và háo 

hức bắt đầu năm học mới.  

Kết quả kỳ thi Cambridge IGCSE và A Level đã được công bố và chúng tôi rất tự hào về tất cả học sinh của 

chúng tôi vì các em đã học tập siêng năng, vượt qua những khó khăn trong năm học trước. Những học sinh 

nào muốn thi cải thiện điểm của mình, vui lòng điền thông tin theo mẫu đăng ký sẽ được phát cho các em 

trong thời gian sớm nhất. Thời gian dự kiến thi sẽ diễn ra trong tháng 10 và tháng 11.  

Các đội thể thao sẽ sớm bắt đầu việc luyện tập và chúng tôi khuyến khích các em đăng ký tham gia các đội 

bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ hoặc bơi lội. Các em học sinh và Quý Phụ huynh lưu ý đến thời gian 

tập luyện của đội để đảm bảo rằng các em được đưa đón đúng giờ. 

Với rất nhiều niềm phấn khởi được trở lại trường và rất nhiều kế hoạch đang được mong đợi phía trước, 

chúng tôi khuyến khích học sinh và Quý Phụ huynh liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc 

nào. 

Elri Nieuwenhuis – Phụ trách học vụ (Khối THPT) 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Chào mừng các em học sinh đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè cũng như các em học sinh mới vào 

trường. Đây là một khởi đầu tuyệt vời cho năm học mới. Chúng tôi sẽ dành vài tuần đầu tiên để làm quen 

dần các nội quy và lịch trình hàng ngày ở trường để giúp học sinh thích nghi với việc trở lại trường và bắt đầu 

năm học mới. 

Các giáo viên hiện đang bận rộn thực hiện các bài đánh giá đầu năm. Các bài đánh giá dành cho học sinh 

các lớp từ Lớp Dự bị tiểu học đến Lớp 8 và sẽ cho phép giáo viên xác định trình độ đọc viết hiện tại của mỗi 

học sinh. Dựa vào kết quả này, giáo viên sẽ có những kế hoạch khác nhau cho việc giảng dạy đọc viết để hỗ 

trợ nhu cầu của mỗi học sinh. Nếu Quý vị muốn thảo luận thêm về kỹ năng đọc viết của con em mình, vui 

lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên môn tiếng Anh để biết thêm thông tin. 

Chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ tích cực tham gia vào việc giáo dục và học tập hàng ngày của con 

em mình. Làm việc cùng nhau như một gia đình học đường, chúng tôi có thể đảm bảo rằng các em luôn vui 

vẻ và thành công ở trường. 

Chúng tôi hy vọng một năm học thành công phía trước. 

Antinena Amon – Phụ trách học vụ (Khối Tiểu học) 
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