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Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng
Xin chào mừng tất cả các Quý Phụ huynh và các em học sinh nhân dịp Năm
học mới 2019-2020! Từ vị trí ngồi của mình, tôi có thể quan sát thấy những
công nhân đang hoàn thành việc lắp đặt các thiết bị cho sân chơi ngoài trời.
Nghĩ về những điều đã và đang diễn ra, tôi thực sự cảm thấy rất ấn tượng với
những thay đổi của Trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc trong vài tháng
qua. Công tác cải tạo sẽ vẫn được tiếp tục và hoàn thiện, nhưng Quý vị đã có
thể thấy những sự đổi mới xung quanh khuôn viên trường. Tôi có thể thấy đội
ngũ nhân viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết đang mang đến một làn gió tươi mát
cho Trường và giúp các em học sinh có một khoảng thời gian tuyệt vời tại
Trường. Các em học sinh khối Mầm non đang trải qua những ngày đầu tiên
học tập tại trường với những trang thiết bị mới trong lớp học. Qua mỗi ngày,
các em lại dần tự tin hơn. Tất cả các học sinh khối Tiểu học quay lại trường
đều cảm thấy hào hứng: Phòng ăn rộng rãi và mát mẻ hơn, Sân bóng đá mới
và Phòng đa năng được sửa sang. Phòng khám phá cũng được cải tạo lại
khang trang và sáng sủa hơn. Thư viện quả thực đã có sự thay đổi nhiều
nhất: được mở rộng, có thêm khu vực máy tính và sẽ có thêm những cuốn
sách mới được bổ sung trong thời gian tới. Tất nhiên, nếu không có sự ủng
hộ quý báu của Quý Phụ huynh, ngôi trường sẽ không thể có diện mạo mới
này. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón sự hoàn thiện của các hạng mục còn lại
của dự án trong thời gian tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của
Quý vị cho đến khi hạng mục cuối cùng được hoàn thành.
Chào mừng thầy Hiệu phó mới

Thầy Hiệu phó Paul Batchelor

Thầy Paul là một nhà giáo giàu kinh nghiệm và đã làm việc trong Tập đoàn
Giáo dục Quốc tế Kinderworld hơn mười năm. Vai trò gần đây nhất trong hệ
thống là dẫn dắt quá trình phát triển hoạt động giáo dục trải nghiệm ngoài trời
tại Trung tâm đào tạo kĩ năng sống Outward Bound Vietnam.
Với vai trò lãnh đạo của mình, thầy có sự hiểu biết sâu sắc và trân trọng sự
khác biệt trong văn hóa, giáo dục giữa phương Đông và phương Tây cũng
như những kinh nghiệm của mình về chương trình giáo dục và phát triển khả
năng lãnh đạo.
Thầy Paul rất hân hạnh khi được là một thành viên trong đội ngũ nhân viên
tận tâm và giàu kinh nghiệm tại Trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc.
Thầy mong muốn được chung tay góp sức cho sự phát triển của học sinh
cũng như của ngôi trường.
Chào mừng Quản lý Văn phòng mới

Quản lý Văn phòng
Cô Vũ Thị Ngọc Bích

T: (84-24) 7304 2777

Nhiệt liệt chào mừng cô Bích - Quản lý Văn phòng mới của trường. Cô Bích
đã gắn bó với Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld từ cuối năm 2001 và
từng đảm nhận nhiều vị trí như Giáo viên trợ giảng, Giáo viên chủ nhiệm và
Quản lý Văn phòng. Cố Bích tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học
Quốc Gia – Khoa Sư Phạm. Cô Bích cũng đã có cơ hội thực tập tại một số
trường Tiểu học/Học viện nổi tiếng của Singapore và có nhiều kinh nghiệm
trong việc quản lý vận hành trường học. Tôi tin cô là một gương mặt quen
thuộc với khá nhiều Phụ huynh của trường ta từ khi con em của Quý vị còn
theo học ở khối Mầm non. Quý Phụ huynh vui lòng hẹn gặp cô Bích nếu có
bất kỳ băn khoăn hoặc câu hỏi nào về vấn đề vận hành của trường cần được
giải đáp.
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Chào mừng cô Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam của khối Mầm non
Chúng ta hãy cùng chào mừng cô Hằng với cương vị Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam
của khối Mầm non. Trước khi đến với vị trí này, cô Hằng đã có kinh nghiệm 11 năm làm giáo
viên tại Trường Mầm non KinderWorld tại Tháp Hà Nội. Với trình độ chuyên môn cao do đã
từng theo học nhiều khóa học về Giáo dục Mầm non của cả Việt Nam và Úc, cũng như nhiều
năm kinh nghiệm giảng dạy trong các trường Quốc tế, cô Hằng tự tin sẽ góp phần mang đến
một môi trường giáo dục và hỗ trợ tốt nhất cho các em học sinh nhỏ tuổi trong những năm
đầu đời. Cô Hằng rất hoan nghênh sự ủng hộ và hợp tác của Quý Phụ huynh trong năm học
này.
Giúp Học sinh chuẩn bị đến trường

Hiệu trưởng Trường Mầm non
Cô Phùng Thị Hằng

Phụ huynh có thể giúp con rèn luyện tính tự lập – một kỹ năng cần có ở trường học từ những
việc đơn giản ở nhà trước khi đi học như sau:
 Giúp các con chuẩn bị ba lô và đồng phục trước khi bé đi ngủ vào buổi tối. Các con sẽ
nhanh chóng mặc quần áo và sẵn sàng cho việc đi học khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau.
 Cùng con đặt chuông báo thức cho giờ các con phải rời nhà hoặc giờ lái xe buýt đến.
 Đảm bảo việc con đến trường đúng giờ quy định. Việc đi học muộn học sẽ khiến con cảm
thấy chưa sẵn sàng.
 Hạn chế việc các con dùng điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính để bàn.
 Đảm bảo việc các con ngủ đủ giấc và đi ngủ muộn nhất lúc 9:00 giờ tối. Buổi học ở trường
sẽ khá dài và các con cần tập trung, tỉnh táo. Các học sinh nhỏ tuổi nói riêng thường cảm
thấy ngày dài hơn nếu không được ngủ trưa.

Phòng máy tính khối Mẫu giáo

Phòng đa năng

Các tiết học của môn Khám phá dành cho khối 1-3 (Chương trình Song Ngữ)
Trong các tiết học Khám phá – học sinh tham gia vào nhiều hoạt động vui nhộn thuộc các môn học STEM, từ đó giúp các em hình
thành tư duy phản biện và các kỹ năng quan trọng khác trong cuộc sống như tính sáng tạo, hiểu biết về công nghệ thông tin như
các kỹ năng hợp tác và giao tiếp. Các kỹ năng này được xây dựng thông qua các đề tài thí nghiệm về thế giới, sinh vật, các quy
luật tự nhiên và từ đó các em có thể tự đưa ra các nhận định của riêng mình. Trong Học phần này, các học sinh đã tìm hiểu các
khái niệm khoa học như độ nổi và ma sát thông qua các thí nghiệm sử dụng các vật dụng hàng ngày như quả táo và các hộp nhựa
tái chế. Các em cũng thành công trong các đề tài yêu cầu tư duy phản biện như dùng sợi mì spaghetti và kẹo marshmallows để xây
dựng tòa tháp. Thí nghiệm này không chỉ giúp các em vận dụng các định luật vật lý mà còn khuyến khích các em làm việc theo
nhóm – một kỹ năng quan trọng. Các học sinh khối Hai đã học về các vấn đề xã hội cấp bách, cụ thể là vấn đề ô nhiễm chất thải
nhựa. Đây là một đề tài sinh thái dài hạn yêu cầu các em tìm hiểu về vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa như ô nhiễm đại dương, tiến
hành nghiên cứu các cách giảm thiểu ô nhiễm và sáng tạo nên một tác phẩm nghệ thuật sử dụng các vật liệu tái chế mà các em thu
thập được. Các khối lớp Một và lớp Ba sẽ sớm học về những đề tài tương tự. Vui chơi cũng là một cách tốt để học và khám phá
những điều mới mẻ. Albert Einstein đã từng nói Chơi là cách nghiên cứu tốt nhất và với môn Khám phá, chúng tôi đã đưa việc học
lên một tầm cao mới!
T: (84-24) 7304 2777
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Họp Phụ huynh
Nhà trường xin cảm ơn các Phụ huynh khối Mẫu giáo đã tới tham dự buổi
họp Phụ huynh vào tuần trước. Nhà trường đánh giá cao tất cả các phản
hồi và ý kiến đóng góp của Phụ huynh. Quý vị vui lòng chia sẻ với chúng
tôi những băn khoăn và Nhà trường luôn sẵn lòng giải đáp. Quý vị có thể
gặp tôi trực tiếp hoặc gửi cho tôi email. Nhà trường mong được chào đón
Quý Phụ huynh của khối Tiểu học trong buổi Họp Phụ huynh vào tuần
tới.
Thông tin về các bài kiểm tra trong năm
Nhà trường đã gửi tới Quý phụ huynh Bảng thông tin về các kỳ kiểm tra
đánh giá qua hòm thư điện tử và trong buổi họp phụ huynh đầu năm vừa
qua. Bảng cung cấp cho Phụ huynh thông tin về tất cả các kỳ kiểm tra
trong năm và các loại câu hỏi sẽ có trong bài kiểm tra.
Khối lớp 1 sẽ không có kỳ thi chính thức trong học kỳ 1. Tuy nhiên kết
quả sẽ được đánh giá dựa trên quá trình học tập của cả học kỳ như: Kiểm
tra đánh giá kiến thức về từ vựng, chính tả, trình độ nghe, nói, đọc, viết.

Lớp 3L – Làm phép tính theo nhóm

Bảng thông tin này cũng giúp phụ huynh lên kế hoạch cho kỳ nghỉ để
không ảnh hưởng tới các kỳ kiểm tra. Do năm nay Tết Nguyên đán đến
sớm nên học sinh sẽ làm bài kiểm tra học kỳ I trước kỳ nghỉ Giáng sinh.
Đánh giá quá trình học tập
Quá trình học tập của học sinh trong 2 học kỳ 1 và 2 sẽ được đánh giá,
phân chia theo tỉ lệ 70% dựa trên điểm bài kiểm tra và 30% thái độ học
tập trong lớp học. Điều này giúp làm giảm bớt sức nặng của các ký thi
đối với học sinh và giúp giáo viên linh hoạt đưa ra các đánh giá nghiêm
ngặt đối với học sinh trong việc hoàn thành các nhiệm vụ tại lớp học. Đó
là một bước tiến tích cực trong việc đánh giá tổng thể cả một quá trình
học tập của học sinh và Nhà trường sẽ bắt đầu thực hiện trong năm học
này. Thông tin chi tiết sẽ được giáo viên lớp cung cấp tới Quý vị trong
Buổi họp Phụ huynh tối thứ Ba ngày 10 tháng 9.
Chương trình STEM (Khoa học, Công Nghệ, Kỹ thuật và Toán học)

Lớp học Khám phá – Gấp giấy nghệ thuật

Sẽ có nhiều hoạt động học tập thuộc chương trình STEM được triển khai
nhằm mang đến các kinh nghiệm thực tiễn, giúp các học sinh phát triển
và hoàn thiện các kỹ năng thuộc bốn lĩnh vực này. Các em học được rằng
đôi khi sẽ có nhiều hơn một câu trả lời đúng cho một vấn đề và một thử
nghiệm thất bại có thể lại là cơ hội để khám phá ra lý do chưa thành công.
Các em học sinh sẽ bắt đầu với những thử thách nhỏ - phù hợp với lứa
tuổi và sau đó thảo luận những cách mà các em đã thử để có thể vượt
qua thử thách, ví dụ như việc xây một tòa tháp từ các vật liệu có sẵn (ống
hút, bóng bay, dây) hay làm một bệ phóng. Các em sẽ khám phá ra những
điều mới trong quá trình thử nghiệm và từ những câu hỏi “Tại sao”.
Chương trình Sau giờ học

Lớp học nấu ăn tại Pegasus
T: (84-24) 7304 2777

Các câu lạc bộ sau giờ học đã được triển khai với các hoạt động được
đông đảo các em học sinh yêu thích như nấu ăn, cầu lông, bóng rổ, bóng
đá, cờ vua. Năm nay, Nhà trường cũng đưa vào một số các hoạt động
mới như Origami, câu lạc bộ Sách và câu lạc bộ STEM nơi học sinh có
thể khám phá nhiều thử nghiệm sáng tạo sử dụng các nguyên liệu STEM.
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