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Thông điệp từ cô Hiệu phó 
 
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và 
khích lệ của Quý Phụ huynh đối với các 
học sinh trong kì kiểm tra học kỳ I vừa 
qua. Các con đều đã rất cố gắng học tập 
chăm chỉ để đạt được kết quả học tập tốt. 
 
Tuần thứ 3 sau kì nghỉ Tết, Nhà trường sẽ 
tổ chức buổi Họp Phụ huynh để trao đổi 
về kết quả học tập của các em học sinh. 
Giáo viên sẽ liên hệ với Quý Phụ huynh 
để sắp xếp lịch gặp, trong đó sẽ có một 
ngày lịch gặp được kéo dài tới tối dành 
cho những Phụ huynh không thể sắp xếp 
công việc để tới sớm hơn. 
 
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của 
Quý Phụ huynh. 
 

Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng 
 
Tôi rất mong đợi kỳ nghỉ đông, không phải vì muốn đến một nơi ấm áp hơn, 
mà vì đó là cơ hội để tất cả mọi người được về bên gia đình, người thân, bạn 
bè và cùng nhau đón lễ Giáng sinh và chào mừng Năm mới theo truyền thống. 
 
Trước kỳ nghỉ lễ, các em học sinh và các thầy cô giáo đã có dịp chia sẻ về 
những phong tục và trang phục truyền thống từ khắp nơi trên thế giới. Các 
em cũng được chào đón Ông già Noel trông rất giống thầy Hiệu trưởng trong 
bộ quần áo màu đỏ đến thăm trường và phát kẹo cho tất cả các học sinh. Sự 
ấm áp và ý thức chia sẻ của các em học sinh trong trường chính là món quà 
tuyệt vời nhất mà các em có được trước kỳ nghỉ.  
 
Tôi rất vui mừng khi thấy các học sinh và Phụ huynh phấn khởi, hào hứng 
đưa con quay trở lại trường học. Tôi cũng rất vui khi thấy các nhân viên trở 
lại trường, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị họ đã có trong kì nghỉ 
và chuẩn bị cho học phần Hai sắp kết thúc. Chúng ta hãy tiếp tục xây đắp ý 
thức cho các em về một cộng đồng học sinh biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ 
lẫn nhau trong năm mới. 

Thành tích học tập nổi bật 
 
Trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc 
cùng Công ty CP KinderWorld Việt Nam 
xin chúc mừng các em học sinh đã đạt 
thành tích xuất sắc trong Kỳ thi 
Cambridge diễn ra vào tháng 6 năm 2018 
vừa qua. Học sinh Trường Quốc tế 
Singapore cơ sở Gamuda Gardens đã 
nhận được các giải thưởng sau: 
 
Em Lee Jong In - Lớp AS Level 
Thành tích Thủ khoa Thế giới (Top in the 
World) – Môn Toán (Em đã đạt điểm tuyệt 
đối 100% trong bài thi môn Toán) 
Thành tích Xuất sắc trong cả bốn môn thi 
(Best Across All Four Subjects)  
 
Em Shrija Pathak – Lớp IGCSE 
Thành tích Thủ khoa Việt Nam (Top in 
Country) – Môn Viễn cảnh Toàn cầu. 
 
Những giải thưởng này ghi nhận tài năng, 
sự cống hiến và quyết tâm của thầy và trò 
Nhà trường.  
Xin chúc mừng các thầy cô giáo và các 
em! 
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Buổi hòa nhạc Giáng sinh 
 
Các em học sinh trường SIS Vạn Phúc đã tổ chức buổi hòa nhạc Giáng sinh thường niên vào thứ Năm ngày 13 tháng 12. Park 
SoHyeon (Y5L) & Nguyễn Trà Viên (5L) đã dẫn chương trình cho Học sinh lớp dự bị Tiểu học, Khối 1 và 2 biểu diễn bài “ Rockin 
Christmas”. Noh Semin (5L) & Kim Jaeseo (5L) dẫn chương trình cho học sinh Khối 3, 4, 5 biểu diễn tiết mục “Spirit of the 
season”. Nhà trường xin gửi lời cảm ơn tới tất cả Quý Phụ huynh đã dành thời gian tới tham dự buổi hòa nhạc này cùng các 
con. 
 
 

Hội chợ từ thiện Giáng sinh 
 
Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của Quý Phụ huynh, các em học sinh cho Hội chợ từ thiện Giáng sinh 
của Nhà trường và quyên góp cho “Tổ chức phẫu thuật nụ cười”. Hội chợ Giáng sinh năm nay tràn đầy niềm vui với rất nhiều 
hoạt động thú vị. Học sinh từ Trường Mầm non Thế giới trẻ em tại Tháp Hà Nội và SIS Vạn Phúc đều nhiệt liệt hưởng ứng 
những trò chơi và các hoạt động cùng với bạn bè của mình. Các giáo viên rất sáng tạo trong việc trang trí gian hàng của mình. 
Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến thầy Todd và Hội học sinh đã dành thời gian thiết kế và quảng bá một gian hàng đặc biệt do 
các em học sinh tự quản lý. 
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Câu lạc bộ Ngoại khóa - Học phần 3 
 
Thư và Lịch Câu lạc bộ Ngoại khóa trong học phần 3 đã được gửi tới 

tất cả học sinh. Các Câu lạc bộ sẽ bắt đầu vào tuần thứ hai, sau khi 

học sinh quay lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. 

 

Diễn tập Phòng cháy Chữa cháy 
 
Toàn bộ nhân viên và học sinh đã tham gia buổi tập huấn và diễn tập 

về Phòng cháy chữa cháy. Học sinh và giáo viên được hướng dẫn 

cách sử dụng các thiết bị chữa cháy một cách an toàn, và được hướng 

dẫn các kỹ năng thoát ra khỏi tòa nhà trong trường hợp có khói 

 

 

 
 

Ngày hội mua sắm của Khối 2 
 
Các học sinh Khối 2 đã tự tay làm những món quà thủ công đáng yêu để bán trong Ngày hội mua sắm. Mỗi nhóm tự trang trí, 
tổ chức một gian hàng trong lớp học và bán các mặt hàng này cho các học sinh trong khối. Số tiền có được từ việc bán hàng 
của các em đã được quyên góp cho tổ chức từ thiện Blue Dragon với mục đích chăm sóc cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh 
đặc biệt và các gia đình khó khăn, đồng thời góp phần cho sự thay đổi bền vững vì một thế giới tốt đẹp hơn. Cảm ơn tất cả các 
em học sinh Khối 2 vì sự đóng góp của các em cho cộng đồng. 

Giờ Lập trình 

Học sinh trường SIS Vạn Phúc đã tham gia Giờ Lập 
trình thường niên. Giờ Lập trình là một phong trào 
toàn cầu, tiếp cận hàng chục triệu học sinh tại hơn 
180 quốc gia Với mục tiêu giúp học sinh say mê và 
hào hứng với việc học lập trình, mã hóa máy tính. 
 
Các học sinh đã rất vui khi được học thông qua những 
thử thách được thiết kế đặc biệt để phát triển năng 
lực giải quyết vấn đề và khuyến khích các em tư duy 
logic. 
Các hoạt động Lập trình cung cấp cho học sinh một 
nền tảng vững chắc trong tư duy tính toán, là tiền đề 
để chuyển tiếp sang các lĩnh vực khác. Điều này đặc 
biệt hữu ích đối với các hoạt động STEM (Khoa học, 
Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) hiện đang được 
triển khai trong Nhà trường. 
 
Mặc dù Lập trình là một phần không thể thiếu trong 
chương trình giảng dạy môn Tin học tại trường, 
nhưng đối với một số học sinh thì đây là cơ hội đầu 
tiên của các em được làm việc trong một dự án Lập 
trình. Việc chứng kiến các em học sinh cùng làm việc 
để giải quyết các vấn đề, đồng thời trau dồi các kỹ 
năng mới luôn là niềm vui lớn đối với giáo viên. 
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Lịch sự kiện sắp tới 
 

Ngày 28 tháng 1 đến 
ngày 8 tháng 2        

Nghỉ hết học phần và nghỉ Tết 
Nguyên đán 

Ngày 11 tháng 2             Trở lại trường 

Ngày 18 tháng 2             
Câu lạc bộ Ngoại khóa bắt đầu 
hoạt động 

Ngày 19 & 21 tháng 2    Kiểm tra ISA (Dành cho khối 3&5)            

Ngày 26 tháng 2 đến 
ngày 1 tháng 3        

Buổi gặp mặt giữa giáo viên và 
Phụ huynh 

 

Buổi hòa nhạc Tết 

Tết Nguyên đán 
 
Tất cả các em học sinh đều rất mong chờ được đón Tết 
Nguyên đán. Các thầy cô, học sinh và nhân viên Nhà trường 
đều đang bận rộn chuẩn bị cho những kế hoạch đón Tết như 
trang trí lớp học, văn phòng, tổ chức văn nghệ và hội chợ Tết 
cho các em học sinh. 
 
Nhà trường kính chúc Quý Phụ huynh và các em học sinh một 
kỳ nghỉ lễ thật hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình, một năm mới 
dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. 
 
Chúc mừng năm mới ! 
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Hội chợ Tết 


