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                 NỘI DUNG 

Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng 

Thông điệp từ cô Hiệu phó 

Các hoạt động diễn ra tại trường 

 Bài thi đánh giá học sinh Trường 

Quốc Tế (ISA)  

 Cuộc thi Olympics tiếng Anh  

 STEM trong chương trình tiếng Việt 

Những hoạt động đang diễn ra tại 

lớp học Tiếng Trung, Thể dục và Âm 

nhạc 

 Lớp Tiếng Trung 

 Lớp Thể dục 

 Lớp Âm nhạc 

Lịch sự kiện sắp tới 

Thông điệp từ cô Hiệu phó 

 

Chúc mừng năm mới 2019. 

Tôi hy vọng tất cả Quý vị Phụ huynh và các em học sinh đã có một kỳ 

nghỉ Tết thật đầm ấm, hạnh phúc. Chào mừng các con đã quay trở lại 

với học phần 3 của trường. Chúng ta đang bước sang học kỳ II của 

năm học 2018-2019. 

Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của Quý vị trong buổi gặp mặt 

giữa Phụ huynh và giáo viên vừa qua. 

Nhà trường mong muốn Phụ huynh lưu ý nhắc nhở các con đi học 

đúng giờ và mặc đồng phục đúng quy định. Học sinh cần có mặt tại 

trường vào lúc 8h15’ sáng. 

Các câu lạc bộ sau giờ học của Học phần 3 đã có được sự khởi đầu 

tốt đẹp. Nhà trường xin gửi lời cảm ơn tới Quý phụ huynh đã ủng hộ 

và khuyến khích các con tham gia các hoạt động bổ ích này. Điều đó 

sẽ giúp các con mở rộng thêm vốn kiến thức, phát triển kỹ năng làm 

việc nhóm và phát huy tinh thần đồng đội. 

Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng 

 

Trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, tôi đã rất hân hoan 

khi cảm nhận những điều thân thuộc. Sự thân 

thuộc đến từ mỗi cá nhân trong cộng đồng trường. 

Trong buổi họp mặt với các giáo viên để phổ biến 

những nhiệm vụ của học phần tới, tôi thực sự xúc 

động bởi sự nhiệt tình của các thầy cô khi vừa là 

người học hỏi vừa là người tạo ra những trải 

nghiệm mới cho học sinh. Khi tiếp xúc và trò 

chuyện với các em học sinh, tôi nhận thấy các em 

đều rất phấn khởi và háo hức khi được quay trở lại 

trường với thầy cô, bạn bè của mình. Năm học 

2018-2019 vẫn còn một nửa chặng đường ở phía 

trước, tôi hi vọng tập thể trường Quốc tế Singapore 

tại Vạn Phúc tiếp tục cùng nhau nỗ lực học tập và 

ngày càng phát triển. 
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Các hoạt động diễn ra tại trường 

 

Bài thi đánh giá học sinh Trường Quốc Tế (ISA)  

Học sinh khối lớp 3 và lớp 5 của trường vừa hoàn thành 

Bài thi đánh giá học sinh Trường Quốc Tế ISA. Bài kiểm 

tra này nhằm đánh giá sự tiến bộ của học sinh theo thời 

gian. Bài kiểm tra ISA được áp dụng tại các trường học 

trên khắp thế giới và có khoảng 90 000 học sinh đã tham 

gia trong năm học trước. 

 

Cuộc thi Olympics tiếng Anh  

Các em học sinh trong Câu lạc bộ Olympics tiếng Anh đã 

học tập rất chăm chỉ và nỗ lực trong thời gian qua để nâng 

cao trình độ tiếng Anh. Nhà trường đã quyết định chọn ra 

4 gương mặt học sinh đại diện (và 1 học sinh trong danh 

sách dự bị) để tham gia cuộc thi Olympics tiếng Anh sẽ 

diễn ra trong thời gian tới : 

 

Đào Thế Anh (5B) 

Nguyễn Thị Hà Anh (5B) 

Trần Bảo An Thư (5B) 

Trần Đức (5B) 

 

Danh sách dự bị: 

Nguyễn Quốc Trọng (5C) 

 

STEM trong chương trình tiếng Việt 

Học sinh khối Lớp 4 và Lớp 5 Chương trình Song ngữ 

đang thử nghiệm trồng rau thủy canh. Đây là phương 

pháp trồng cây trong nước không cần đất. Các học sinh 

đang vận dụng những kiến thức về STEM để trồng cây và 

thu hoạch sản phẩm. 

 
 

 

Câu lạc bộ Olympics Tiếng Anh 

STEM trong chương trình tiếng Việt 
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Lịch sự kiện sắp tới 

Ngày 08 tháng 03          Chương trình chào mừng ngày Quốc tế 
Phụ nữ        

Ngày 23 tháng 03 Cuộc thi Olympics tiếng Anh vòng 1 
 

Lớp Âm nhạc 

 

Cô Chelsea Kerbaugh (giáo viên Âm nhạc) tuyên dương 

những học sinh nhận được giấy khen "Ngôi sao nhạc rock” 

của học phần 2 tại lớp học Âm nhạc. Những học sinh sau 

đã rất nỗ lực tham gia vào hoạt động trong lớp và đạt được 

điểm số Dojo cao nhất trong lớp. 

 

2L: Kotaro Atsuji, Woo JiMin 

2B: Trần Việt Phước, Trần Khánh Ngọc, Nguyễn Hoàng 

Ngọc Linh 

2C: Nguyễn Phương Anh 

3L: Phan Đỗ Ánh Dương, Lee Ha Eum, Noh SeYeon 

3B: Trương Ngọc Linh 

3C:Kim RaHee 

 
Xin chúc mừng các em và mong các em học sinh sẽ tiếp 
tục nỗ lực hơn trong học phần 3 tới đây! 

Lớp Tiếng Trung 

Nhiều học sinh đã tham gia học môn tiếng Trung với cô Li 

Zhaozhao. Các em không chỉ được học ngôn ngữ, mà còn 

được học cách áp dụng ngôn ngữ trong học tập. Dưới đây 

là hình ảnh về hoạt động sáng tạo của các học sinh. 

 

Lớp Thể dục 

Giáo dục thể chất là một phần rất quan trọng trong chương 

trình giảng dạy tại trường Vạn Phúc. Các em học sinh được 

khuyến khích lựa chọn những thực phẩm lành mạnh và 

thường xuyên tập luyện thể dục. Thầy Vincent đã rất nhiệt tình 

và sáng tạo trong việc giúp học sinh hứng thú tham gia các 

hoạt động thể dục thể thao. 

Những hoạt động đang diễn ra tại lớp học Tiếng Trung, Thể dục và Âm nhạc 


