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Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng 

Tháng Ba luôn là một tháng cao điểm của nhà trường. Đây là 
thời điểm trường lên kế hoạch cho các hoạt động cuối năm 
cũng như chuẩn bị cho một năm học mới. Hơn nửa chặng 
đường của năm học đã đi qua đủ để tôi nhìn thấy những gì mà 
chúng ta đã đạt được. Tôi có thể nhận thấy sự tiến bộ của các 
em học sinh về thể chất, học tập và tinh thần. Tôi cùng nhìn 
nhận được sự trưởng thành qua từng ngày của đội ngũ giáo 
viên trên con đường học hỏi của bản thân. 

Vẫn còn hành trình dài phía trước cho đến khi kết thúc năm 
học , nhiều điều mới mẻ vẫn đợi chúng ta tìm hiểu và học hỏi 
trước khi tới đích. Chúng tôi rất háo hức với những kế hoạch 
đặt ra cho học phần cuối của trường như Ngày hội sách, 
Chương trình học GYM tại trường cũng như các dự án STEM. 
Tôi  quả thực rất mong đợi được chia sẻ về các hoạt động này 
với các Quý Phụ huynh trong những tháng tới. 

Thông điệp từ cô Hiệu phó 

Nhà trường rất vui mừng được thông báo về việc khởi động 
công tác chuẩn bị cho Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm với 
chủ đề “Hành tinh Trái đất”. Buổi lễ sẽ được tổ chức tại Trung 
tâm Hội nghị Quốc gia (NCC) vào giữa tháng Sáu. Thông tin 
chi tiết về Buổi biểu diễn văn nghệ này sẽ sớm được thông 
báo tới Phụ huynh. 

Chương trình Du Học Hè 2019 
 
Chúng tôi xin trân trọng thông báo Chương trình Du Học Hè 
tại Malaysia và Singapore 2019 sẽ được tổ chức cho các học 
sinh lớp 4, 5 và 6 của Trường Quốc Tế Singapore (SIS), thời 
gian dự kiến từ Chủ nhật ngày 30 tháng 6 đến Thứ bảy, ngày 
6 tháng 7 năm 2019.  

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như cách thức đăng ký 
sẽ được gửi đến Quý phụ huynh và các em học sinh trong thời 
gian sớm nhất, hoặc Quý vị có thể liên hệ số điện thoại +84 24 
6661 7722 (gặp cô Nhung) để biết thêm chi tiết. 
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Đội thiếu niên Tiền phong 

Để kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh, Trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc đã tổ chức 
buổi lễ kết nạp cho học sinh khối lớp 3 Song ngữ vào Đội thiếu 
niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đây là dịp giúp các em học sinh 
có cơ hội mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ đầy tự hào như 
một phần của quốc kỳ, qua đó cũng giúp các em trưởng thành 
và có trách nhiệm hơn trong học tập và hành vi ứng xử. 

Xin chân thành gửi lời cảm ơn tới các giáo viên, các em học 
sinh Khối lớp 3 cũng như sự hỗ trợ từ Quý Phụ huynh cho sự 
thành công của buổi lễ. 

Ngày Quốc tế Phụ nữ 
 
Lễ kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ được tổ chức thường niên 
vào ngày 08 tháng 03 nhằm tôn vinh và ghi nhận những cống 
hiến của phụ nữ trên toàn thế giới. Buổi lễ kỷ niệm năm nay 
của trường được bắt đầu bằng một bài thơ gửi tới toàn thể 
nhân viên, giáo viên nữ của trường bởi Hiệu trưởng. Tiếp 
theo, các em học sinh lớp 2 và lớp 3 Song ngữ đã làm lay 
động trái tim của tất cả những người phụ nữ tại trường Vạn 
Phúc bằng một bài hát. Màn trình diễn thành công tốt đẹp nhờ 
có sự hỗ trợ nhiệt tình bởi hai giáo viên tuyệt vời là cô Emily 
và cô Kathy. Tại cuối buổi lễ, một video đặc biệt đã được trình 
chiếu nhằm tôn vinh tất cả những người phụ nữ của trường 
Vạn Phúc. Video này được tạo nên bởi sự đóng góp hình ảnh 
của tất cả nhân viên, giáo viên nữ của trường, thể hiện niềm 
tự hào, sức mạnh và quyền năng của phái nữ.  
 
Câu lạc bộ Olympics tiếng Anh 
 
Để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng thi đầu tiên, bốn 
em học sinh của CLB Olympics tiếng Anh đã có một chuyến 
đi đến Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda để giao lưu, trò 
chuyện và học hỏi kinh nghiệm từ những học sinh đã từng 
tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh các năm trước.  
Vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 03 vừa qua, các em đã trải qua 
vòng thi đầu tiên. 
Nhà trường vô cùng tự hào về các em học sinh và cũng đang 
rất mong chờ kết quả của vòng thi đầu tiên này. 
 
Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới thầy Jean Paul và cô 
Lan Anh vì đã nhiệt tình hỗ trợ, dìu dắt các học sinh trong suốt 
quãng thời gian từ khi bắt đầu phát động cuộc thi. 
 
Cúp bóng đá 
 
Giải đấu tranh Cúp bóng đá của các Trường Quốc tế 
Singapore đã diễn ra vào ngày 26 tháng 03 vừa qua. Cuộc thi 
được chia theo các khối (Khối lớp 2-3 và Khối lớp 4-6) với các 
đội đến từ hệ thống trường Gamuda, Ciputra và Vạn Phúc. 
Học sinh của trường Vạn Phúc đã tham gia tranh đấu rất nỗ 
lực. Mặc dù chỉ giành được chiến thắng trong một trận của 
cuộc thi, nhưng tất cả các em đều cảm thấy rất hào hứng, 
cùng nhau chia sẻ niềm vui và tinh thần thể thao tuyệt vời với 
những người bạn của mình. 

Khối lớp 3 thăm quan Văn Miếu Quốc Tử Giám 

 

Ngày Quốc tế Phụ nữ 
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Hoạt động ngoại khóa 
 
Trong tháng Ba, các em học sinh Khối lớp 4 đã có một ngày 
thú vị khi được tham gia nhiều hoạt động bổ ích và học được 
nhiều điều mới mẻ trong chuyến tham quan tới làng gốm Bát 
Tràng. 
  
Học sinh được tận mắt chứng kiến cách làm mẫu của các nghệ 
nhân gốm. Tại đây, các em cũng có cơ hội được tự tay tạo ra 
những chiếc đĩa, bát và bình hoa của riêng mình từ những khối 
đất sét và chiếc bàn xoay. Quả là quãng thời gian đầy vui vẻ 
và hào hứng với các em! 
 
Sau đó, các em học sinh được dẫn đi tham quan các lò nung 
lớn, tản bộ qua ngôi làng cổ kính nơi người dân tạo nên những 
sản phẩm gốm bằng khuôn. Sau khi nung, các em được tự tay 
vẽ trang trí những tác phẩm của mình. Các sản phẩm này 
được được tráng men và gửi lại cho các em ở trường. 
 
Cuối cùng, các học sinh cùng nhau tìm hiểu về lịch sử phong 
phú của làng gốm Bát Tràng, tham quan con sông lớn và ngôi 
chùa nổi tiếng. 
 
Học sinh Khối lớp 5 đã có một chuyến tham quan tới Trung 
tâm giáo dục STEM chuẩn Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 03 vừa 
qua. Tại đây, các em có cơ hội khám phá nhiều hoạt động 
STEM thú vị như: Giải câu đố để qua sông, Sử dụng la bàn để 
tìm kho báu, Màn hình xanh, Thử thách xếp đá, Thử thách 
máy ném đá và Thử thách tháp giấy. Điểm nổi bật trong buổi 
tham quan chính là Cỗ máy lốc xoáy, cỗ máy này giúp các học 
sinh hiểu rõ cách một cơn lốc xoáy được hình thành. Đây là 
một chuyến tham quan đầy hấp dẫn và mang giá trị giáo dục 
thực tiễn cho tất cả học sinh Khối lớp 5. 
 
Lịch sự kiện sắp tới 
 

22 đến 26 tháng 04 Đặt mua sách 

26 tháng 04 Ngày hội STEM và Ngày Trái đất 
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Chuyến dã ngoại tới làng gốm Bát Tràng 

 

Buổi tham quan Trung tâm giáo dục STEM Hoa Kỳ  

 


