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Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng
Những chiếc lá bắt đầu chuyển màu và gợi lên hoài niệm về những
điều xưa cũ. Trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc cũng đang có sự
chuyển mình. Công việc xây dựng tại dãy nhà ba tầng đã bắt đầu và
việc di dời sân chơi sang khu vực mới sẽ sớm diễn ra. Chẳng bao lâu
nữa, những tiếng ồn, những xáo trộn do công tác cải tạo sẽ sớm qua
đi và sân chơi sẽ lại tràn ngập tiếng cười đùa của các em học sinh.
Càng gần cuối Học phần, các em học sinh sẽ càng bận rộn với những
bài kiểm tra và các hoạt động trên lớp, được thiết kế để dựa vào đó
các giáo viên có thể đánh giá học lực của từng em. Những hoạt động
này được thiết kế nhằm giảm tải áp lực của các bài thi cuối kỳ mà các
em có thể gặp phải và đưa ra những định hướng cho Học phần tiếp
theo. Quý Phụ huynh hãy trợ giúp các con bằng cách cùng con xem lại
cách tính điểm mà các thầy cô sẽ gửi về nhà. Việc làm này sẽ giúp các
em hiểu những tiêu chí thầy cô đặt ra cho các bài kiểm tra.
Học phần Hai sắp đến và Nhà trường đang nóng lòng triển khai nhiều
Câu lạc bộ ngoại khóa mới cho các em học sinh. Chúng tôi cũng mong
đợi nhiều hoạt động dã ngoại bổ ích, lý thú dành cho các khối lớp.
Song song với đó sẽ là Ngày hội STEM và kỳ thi cuối Học kỳ Một của
Chương trình Việt Nam.
Thầy Ed
Thông điệp từ thầy Hiệu phó

Màn múa Lân - Trung thu
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Học phần đầu tiên sắp kết thúc và tôi vui mừng thông báo tới Quý Phụ
huynh về những điều thú vị đã và đang diễn ra tại trường. Các giáo
viên đang hướng dẫn học sinh thực hiện các dự án STEM (liên quan
đến các kiến thức Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán) nhằm
chuẩn bị cho Ngày hội STEM sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 10. Các em
học sinh cũng đang hoàn thành các bài kiểm tra hết Học phần đầu tiên
và Bản đánh giá tổng kết Học phần Một sẽ sớm được gửi về cho Quý
Phụ huynh vào ngày 10 tháng 10. Các hoạt động của các Câu lạc bộ
ngoại khóa trong Học phần Một cũng sẽ sớm kết thúc và Phiếu Đăng
ký cho Học phần Hai sẽ được gửi về nhà để các em đăng ký trước khi
Học phần Một kết thúc. Xin nhiệt liệt biểu dương các giáo viên và các
em học sinh đã tham gia các Câu lạc bộ này. Chúng tôi hy vọng rằng
sẽ ngày càng có nhiều em học sinh đăng ký và nhận được những lợi
ích do các hoạt động này đem lại. Các thành viên Hội Học sinh đã
được lựa chọn và làm tốt vai trò của mình trong buổi diễn thuyết đầu
tiên về vấn đề bạo lực học đường. Tôi khuyến khích các Quý Phụ
huynh thảo luận vấn đề này với con mình ở nhà và các em sẽ kể với
Quý vị về các bước mà các em được khuyến khích làm khi đối mặt với
các hành vi này – đó là Ngăn lại; Đi khỏi và Trao đổi với người lớn.
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Diễn tập Phòng cháy chữa cháy (PCCC)
Trong tháng Chín, Nhà trường đã tiến hành diễn tập PCCC lần thứ
nhất nhằm trang bị cho mọi người những kiến thức và kỹ năng cơ bản
trong trường hợp khẩn cấp. Học sinh được hướng dẫn sử dụng cả cầu
thang bên trong và cầu thang thoát hiểm bên ngoài để di chuyển ra
khỏi tòa nhà một cách nhanh chóng nhất. Tất cả học sinh, giáo viên và
cán bộ công nhân viên trong trường đã được sơ tán khỏi tòa nhà trong
vòng chưa đầy năm phút. Trong trường hợp khẩn cấp thật sự, học sinh
sẽ được di chuyển ra khỏi khuôn viên trường, sau đó tập trung tại phố
Vạn Phúc gần Đại sứ quán Nhật Bản. Đó là vị trí tập trung an toàn gần
nhất mà các em KHÔNG cần phải đi sang đường.
Ngày hội STEM
Các học sinh tập trung trong buổi tập
PCCC

Vào ngày 11 tháng Mười, Nhà trường sẽ tổ chức Ngày hội STEM đầu
tiên. Các em học sinh và giáo viên đang bận rộn thực hiện các dự án
thuộc chủ đề Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học. Nhiều tiết
học STEM liên quan đến xây dựng mô hình và mô phỏng tình huống.
Trong mỗi dự án, học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi liên quan
đến dự án của mình, điều đó có thể làm thay kết quả của dự án. Một
tiết học STEM hiệu quả là tiết học đảm bảo rằng học sinh hiểu được
những khái niệm và biết áp dụng chúng vào thực tế.
Tết Trung thu
Tết Trung thu đã đem tới bầu không khí vui tươi, náo nhiệt cho các em
học sinh và các thầy cô giáo khi mọi người được xem một màn biểu
diễn múa Lân mãn nhãn và được tham gia vào nhiều hoạt động vui
chơi thú vị trong lớp.

Lớp học Khám phá – Tìm hiểu về cái bóng

Thông tin từ Khối Mầm non.
Lớp Dự bị Tiểu học thứ hai của trường – lớp Prep Penguins đã được
mở vào tháng Chín và đây là một tin vui với trường khi số lượng Học
sinh khối Mầm non đang tăng dần. Xin hãy cùng chào mừng cô Tâm
– giáo viên mới của lớp Prep Penguins gia nhập Gia đình SIS tại Vạn
Phúc. Cô Tâm trước đó là giáo viên của trường Mầm non KinderWorld
tại Ciputra.
Vào đầu tháng, lớp Dự bị Tiểu học Dolphin đã làm một thí nghiệm thú
vị với lá cây Bắp cải. Hoạt động STEM dùng lá Bắp cải và nước đã
cho phép các học sinh chứng kiến sự thay đổi thú vị và đặc sắc của
nước bắp cải khi thêm vào các thành phần khác nhau.
Các em học sinh khối K2 được khám phá các màu sắc của cầu vồng
qua hoạt động giác quan và STEM – Thùng gạo cầu vồng. Các em rất
thích phân loại gạo dựa theo màu, bỏ chúng vào từng túi và sau đó
trộn lẫn các màu với nhau. Những túi gạo này sau đó được dùng cho
nhiều hoạt động thú vị khác như viết chữ và chơi trò “tìm và thấy”.

Lớp Prep Dolphins – Thí nghiệm với Bắp
cải
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Lớp K2 – Hoạt động nhuộm gạo (STEM)

Lớp 5B chơi Bóng đá

Trung Thu

Lớp 3C thi chạy
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Lớp 4L học môn Địa lý
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