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Chào mừng Quý vị Phụ huynh và các em học sinh đến với năm học mới 

2018-2019 

Vui mừng được chào đón tất cả các em học sinh cùng Quý vị phụ huynh đến với  
Trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc.  Hy vọng chúng ta sẽ có một năm học 
mới thật nhiều niềm vui và đạt kết quả cao. 

Sau kì nghỉ hè, tại thư viện của trường, khu vực sách khoa học viễn tưởng  được 
phân chia theo trình độ đọc của học sinh, trong khi các khu vực khác vẫn được 
sắp xếp dựa theo hệ thống cũ và thêm nhãn dán trên mỗi đầu sách giúp cho việc 
tìm kiếm dễ dàng hơn. Cảm ơn cô Monica và các thầy cô đã dành thời gian sắp 
xếp việc này. 

Chào mừng cô Hiệu phó mới của trường 

Cô Monica đã được bổ nhiệm vào vị trí Hiệu phó của trường. 

Cô là một giáo viên, một quản trị viên rất giàu kinh nghiệm và có uy tín trong cộng 
đồng giáo dục Houston-New Orleans. 

Tại các trường học trước đây, cô chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, huấn 
luyện đội ngũ giáo viên và giữ chức vụ giáo viên phụ trách chuyên môn. Cô 
Monica có kinh nghiệm dày dặn trong việc xây dựng giáo trình và phân tích dữ 
liệu kết quả học tập để giúp các học sinh đạt được kết quả tốt hơn. 

Chào mừng cô Hiệu trưởng Phụ trách Chương trình Việt Nam 

Xin được tự giới thiệu tôi là Bùi Thị Hương, Hiệu trưởng phụ trách chương trình 
Việt Nam tại Trường Quốc tế Việt Nam Singapore (SVIS) tại Vạn Phúc. Trước 
khi làm Hiệu trưởng tại SVIS Vạn Phúc, tôi đã có một năm làm việc với tư cách 
là người phụ trách chuyên môn cho SVIS Hạ Long và một năm với tư cách là 
Phó Hiệu trưởng trợ giúp chuyên môn cho giáo viên Việt Nam tại Ciputra và Vạn 
Phúc. 

Đến nay, học sinh đã trải qua 4 tuần đầu tiên của năm học 2018 – 2019, ở thời 
điểm này học sinh lớp 1 đã dần làm quen với môi trường mới, quen với các bài 
học cũng như các hoạt động ở trường dưới sự trợ giúp của giáo viên. Học sinh 
các khối 2, 3, 4, 5 đã nhanh chóng ổn định lại nền nếp học tập và thực hiện tốt 
các quy định cũng như nội quy của lớp, của trường. 

Thay mặt BGH Nhà trường, tôi xin gửi tới Quý vị Phụ huynh lời chúc sức khỏe, 
hạnh phúc và thành công. Chúc các em hoc sinh có một năm học đầy ắp niềm 
vui và nhiều thành tích. 
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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 của các em học sinh. 

www.kinderworld.net 
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Cô Monica Davis – Hiệu Phó 

Cô Bùi Thị Hương 

Hiệu trưởng phụ trách Chương trình Việt Nam 
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Câu lạc bộ Robot Huna 
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Hoạt động STEM tại trường 

STEM là từ được viết tắt cho Science (Khoa học), Technology (Công 
nghệ), Engineering (Kỹ thuật), Math (Toán) 

Các hoạt động liên quan đến STEM sẽ cung cấp những trải nghiệm thiết 
thực, giúp các con được ứng dụng và trau dồi các kiến thức trong 4 lĩnh 
vực nêu trên. Học sinh sẽ biết được rằng có thể có nhiều hơn một câu trả 
lời đúng cho mỗi câu hỏi và đối với mỗi một câu trả lời sai hay một thử 
nghiệm thất bại sẽ là cơ hội để các con khám phá ra những nguyên do của 
sự chưa đúng hay chưa thành công đó. 

Bắt đầu với những thử thách nhỏ, các con sẽ cùng thảo luận và cố gắng 
tìm ra cách thức để giải quyết những thử thách đó như : Xây dựng một tòa 
tháp hay tạo nên dụng cụ từ những vật liệu đơn giản (ống hút, bóng bay, 
dây). Thông qua việc thực hành và luôn đặt câu hỏi tại sao, tự học sinh sẽ 
khám phá ra nhiều câu trả lời thú vị. 

 

Lớp học tự khám phá cho Khối lớp 1 đến 3 (Hệ song ngữ) 

Các tiết học Tự khám phá sẽ diễn ra dưới hình thức các hoạt động học mà 
chơi. Học sinh sẽ phải giải quyết các thử thách và hoàn thành vào cuối mỗi 
tiết học. Có 6 thử thách trong phòng học Tự khám phá bao gồm LEGO 
(thử thách các kĩ năng về thiết kế, kĩ thuật), đất nặn (kĩ năng sáng tạo), trò 
chơi nhóm (khả năng tư duy), làm việc với máy tính bảng (giúp học sinh 
làm quen và trau dồi các kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin) và thử 
thách STEM (tập trung vào kiến thức khoa học và công nghệ).  

Học sinh đều có cơ hội tiếp cận với mỗi hoạt động trên ít nhất một lần trong 
tiết học hàng tuần. Sau khi kết thúc mỗi thử thách, các con sẽ cần chuyển 
sang thử thách khác. 

Tại lớp học Tự khám phá, các hoạt động liên quan đến STEM rất được 
chú trọng. Một trong số các hoạt động đó là: Thiết kế tên lửa bằng ống hút, 
làm đèn từ dầu ngũ sắc, điều khiển những chiếc xe được gắn bóng bay. 

Nhà trường cũng đầu tư những máy tính bảng Samsung được cài đặt rất 
nhiều ứng dụng và trò chơi giáo dục, giúp các con tự khám phá những 
hoạt động và kiến thức về Toán học, Tiếng Anh, Khoa học. 

Chương trình học thông qua các trò chơi giúp học sinh có thể tự khám 
phá, trải nghiệm, giải quyết các vấn đề theo những cách thức đa dạng và 
sáng tạo. Phương pháp học thông qua trò chơi đã được chứng minh không 
chỉ có hiệu quả tốt trong học tập mà còn phát triển nhận thức cho học sinh. 

 

Câu lạc bộ sau giờ học 

Các Câu lạc bộ đã bắt đầu đi vào hoạt động với những hoạt động được 
yêu thích như: Nấu ăn, Cầu lông, Bóng đá và Cờ vua. Ngoài ra, câu lạc bộ 
Robot Huna cũng được các em rất yêu thích vì các em được học kỹ năng 
tư duy logic và lắp ráp robot. 

 

 

Hoạt động dã ngoại tại Trung tâm Đào tạo 

Quốc tế Pegasus 

Lớp học tự khám phá 
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Giờ học Thủ công – Nghệ thuật 

Buổi sinh hoạt đầu tuần 

Học sinh Lớp 1 
 

  

 

 

 

www.kinderworld.net 

 

Giúp con chuẩn bị trước khi đến trường 

Cha mẹ có thể giúp các con tự lập hơn khi đến trường chỉ với một số 
bước chuẩn bị trước ở nhà như sau: 

Nhắc con chuẩn bị cặp sách, đồng phục trước khi đi ngủ để sáng hôm 
sau các con có thể nhanh chóng thay quần áo và sẵn sàng đến trường. 

Đối với học sinh đi xe buýt, đặt đồng hồ báo thức giúp con ra xe buýt 
đúng giờ 

Đảm bảo các con đến trường  và vào lớp đúng giờ. Các con sẽ cảm thấy 
thiếu sự chuẩn bị cho một ngày học mới khi đến lớp muộn. 

Giới hạn thời gian trẻ sử dụng những thiết bị điện tử như: điện thoại, máy 
tính, máy tính bảng. 

Giúp các con nghỉ ngơi và rèn thói quen đi ngủ lúc 9 giờ tối để đảm bảo 
sức khỏe cho ngày học hôm sau. 

Thời gian học một ngày ở trường khá dài, các con cần phải tập trung và 
tỉnh táo. Các em học sinh lớp bé sẽ cảm thấy ngày dài hơn so với các 
anh chị lớp lớn vì không có giấc ngủ trưa ở trường. 

 

Buổi họp Phụ huynh đầu năm 

Xin chân thành cảm ơn Quý vị Phụ huynh đã tham dự buổi họp đầu năm 
học để gặp gỡ và trao đổi với giáo viên của lớp. Nhà trường ghi nhận và 
đánh giá cao tất cả những phản hồi cũng như góp ý của Quý vị phụ huynh 
cho các hoạt động của nhà trường. Nhà trường mong muốn tiếp tục nhận 
được những ý kiến đóng góp của phụ huynh thông qua việc trao đổi trực 
tiếp với giáo viên của lớp hoặc gửi thư điện tử trực tiếp cho hiệu trưởng 
và quản lý của trường. 

 

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. 

Bảng thông tin này cũng giúp phụ huynh lên kế hoạch cho kỳ nghỉ để 
không ảnh hưởng tới các kỳ kiểm tra. Học sinh sẽ có bài kiểm tra học kỳ 
1 ngay khi các em quay lại trường sau kỳ nghỉ Giáng sinh. 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE  

@ VẠN PHÚC    
Tháng 08 năm 2018 
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