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Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng 
 
Từ văn phòng làm việc của mình, tôi có dịp quan sát các học sinh khi các em chơi ở sân trường. Thông 
thường, với tư cách là một nhà giáo, một người lãnh đạo, tôi hay quan sát học sinh khi các em học tập 
trong lớp hơn là khi các em vui chơi. Tuy nhiên, việc quan sát khi chúng chơi cho tôi thấy được những 
khía cạnh khác của một đứa trẻ, về sức sáng tạo, khả năng từ phát minh ra cái mới và bản năng tự 
nhiên của chúng.  Sân chơi là nơi  tràn ngập những điều ly kỳ, mạnh mẽ, có cả cạnh tranh khốc liệt, 
niềm vui khi chiến thắng và sự thất vọng khi thua cuộc. Khi có học sinh bị thương, các em học sinh khác 
sẽ dừng tất cả hoạt động của mình lại để chạy đến giúp đỡ, an ủi người bạn của mình. Đây là thời khắc 
tôi thấy thực sự đáng quý. Đây cũng là lúc các em thể hiện được những phẩm chất đạo đức mà Nhà 
trường luôn dạy cho các em. Điều đó khiến tôi yêu những gì mình đang làm và tôi mong Quý vị cũng 
thấy như vậy. 
  

 
Thông điệp từ Cô Hiệu phó 

 
 

Học phần 2 năm học 2018-2019 đã bắt đầu. Tôi hi vọng tất cả 
các em đã có một kì nghỉ vui vẻ và chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi 
học kỳ Một sắp tới. 
Thời tiết đã bắt đầu thay đổi, các em cần chuẩn bị đồng phục 
mùa đông để đảm bảo cho sức khỏe của mình.  
 
Học sinh nữ 
Áo nỉ dài tay với Logo của trường 
Quần nỉ dài màu xám 
Áo khoác ngoài với Logo và tên trường 
Váy xám, quần tất màu xám, trắng hoặc đen  
 
Học sinh nam 
Áo nỉ dài tay với Logo của trường 
Quần nỉ dài màu xám 
Áo khoác ngoài với Logo và tên trường 

 

 
Học sinh về sớm 
 
Nhà trường xin thông báo tới Quý phụ huynh về việc đón con về sớm trước khi giờ học kết thúc, Quý Phụ 
Huynh cần điền Đơn xin về sớm tại văn phòng hoặc phòng y tế của trường.  Đơn này sẽ phải được Hiệu 
trưởng xác nhận trước khi đưa con ra khỏi trường . 
 

Học sinh không được mặc quần áo bò, tất chân với màu sắc sặc 
sỡ hay họa tiết cầu kì.  
Đồng phục mùa đông hiện đang có sẵn, Quý Phụ huynh có nhu 
cầu vui lòng liên hệ với nhân viên văn phòng để mua. 
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STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật, Toán học) 
 
Tuần lễ STEM đầu tiên của Nhà trường được tổ chức từ ngày 08 đến 12 tháng Mười. Các em đã được 
giáo viên hướng dẫn để sáng tạo, thử nghiệm và tái thiết kế những sản phẩm như: Dựng cầu (thiết kế và 
tạo ra những cây cầu khác nhau), Công cụ phóng (tạo ra những bệ phóng khác nhau), Robot (thiết kế và 
chế tạo robot), Không khí và sự chuyển động (tạo ra những công cụ sử dụng không khí để tự cung cấp 
năng lượng). Buổi triển lãm STEM đã diễn ra vào ngày 11 tháng Mười. Các em học sinh từ khối lớp 1 
đến 5 có cơ hội trưng bày những sản phẩm của mình và thuyết trình về thành công và cả thất bại mà các 
em đã gặp phải trong quá trình tạo nên những sản phẩm của mình.  
Nhà trường hi vọng Phụ huynh có thể thu xếp thời gian ghé thăm Buổi triển lãm STEM của học phần 2 
sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng Một. Thông tin chi tiết về buổi triển lãm này sẽ được gửi tới Phụ huynh 
sau. 
 

Ngày hội Thể thao 
 
Vào đầu tháng 10, các em học sinh đã tham gia ngày 
hội thể thao đầy thú vị. Các thầy cô đã tổ chức một 
ngày hội tuyệt vời dành cho tất cả các em học sinh. 
Buổi sáng, học sinh khối lớp 1 và 2 cùng nhau tham 
gia một chuỗi các hoạt động và trò chơi thú vị, buổi 
chiều tới lượt của học sinh khối lớp 3, 4 và 5. 
Giáo viên và học sinh được phân chia về các đội, mỗi 
đội mang một màu sắc riêng. Các em chơi hết mình 
và cổ vũ nhiệt tình cho các thành viên trong đội của 
mình. Ngay cả trong những tình huống khó khăn, các 
em vẫn kiên trì, cố gắng giữ vững tinh thần trong suốt 
thời gian thi đấu. Nhà trường đã trao tặng giấy khen 
cho những học sinh thể hiện tốt tinh thần thể thao và 
tính đồng đội trong suốt thời gian thi đấu. Chiến thắng 
cuối cùng đã thuộc về Đội Vàng và tất cả thành viên 
của Đội Vàng đều nhận được huy chương vì sự thể 
hiện xuất sắc của mình. 
 
 
Câu lạc bộ Bóng đá 
 
Học sinh khối 2 và 3 từ các cơ sở Gamuda, Ciputra 
và Vạn Phúc đã tập trung tại sân bóng Gamuda để 
tham gia thi đấu. Tại đây, các em đội Vạn Phúc đã 
tham gia 3 hiệp đấu và kết quả như sau: Thắng 1, 
Thua 1 và Hòa 1. Các em đều đã rất cố gắng và 
mong chờ những trận đấu đấu tốt hơn nữa trong 
thời gian tới. 
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Buổi cà phê thảo luận 

 

Buổi cà phê thảo luận đầu tiên của năm học sẽ diễn 

ra vào Thứ Tư, Ngày 5 tháng 12 năm 2018. Phụ 

huynh sẽ tham gia thảo luận và chia sẻ thông tin 

về cách thức tổ chức thi và đánh giá kết quả học 

tập của học sinh. Quý Phụ huynh sẽ nhận được 

Lịch kiểm tra trong năm học với những thông tin 

quan trọng khác. Nhà trường sẽ phổ biến các dạng 

câu hỏi, những điều học sinh cần lưu ý trong quá 

trình ôn tập và một số thông tin hữu ích khác. 

 

 

 
  
Halloween  
 
Cuộc thi trang phục Halloween năm 2018 đã được 

tổ chức với sự tham gia rất tích cực của các em 

học sinh. Dưới đây là danh sách các học sinh 

giành chiến thắng: 

  
Khối 1 Trịnh Khánh An – Lớp 1B 

Đào Anh Bảo Linh – Lớp 1C 
Lexton Yu Jie Tchong – Lớp 1L 
 

Khối 2 Đỗ Bảo Châu – Lớp 2B 
Ngô Phùng Anh – Lớp 2C 
Vũ Minh Anh – Lớp 2L 
 

Khối 3 Phạm Đức Minh – Lớp 3B 
Nguyễn Đức Anh A – Lớp 3C 
Lee Chan Hyeok – Lớp 3L 
 

Khối 4 Vũ Thư Kỳ - Lớp 4B 
Nguyễn Minh Hiếu –  Lớp 4C 
Archisha Dutta – Lớp 4L 
 

Khối 5 Dương Minh Đức – Lớp 5B 
Lê Bảo Linh – Lớp 5C 
Zahra & Samin – Lớp 5L 

 

 
Nhà trường cũng đã nhận được rất nhiều bài dự 

thi sáng tác áp phích theo chủ đề Halloween. Sau 

khi cân nhắc, đánh giá Nhà trường quyết định trao 

giải cho các em học sinh sau : 

 
Khối 1-3 Trần Nữ Tuệ Minh – Lớp 1B 

Phí Khánh Chi – Lớp 3L 
Khối 4-5 Semin & Linh – Lớp 5L 

Đặng Minh Châu – Lớp 5C 
Xin chúc mừng sự sáng tạo tuyệt vời của các 
em. 
 

Đây cũng là năm thứ 2 Nhà trường tổ chức cuộc 

thi sáng tác thơ theo chủ đề này. Rất nhiều học 

sinh đã sáng tác những bài thơ thể hiện sự ma 

quái pha lẫn cả sự hài hước, dí dỏm. Năm nay, 

học sinh chiến thắng trong phần thi này gồm: 

 
Khối 1-3 Noh Se Yeon – Lớp 3L 

Park Kyung Min – Lớp 3L 
Khối 4-5 Đỗ Trần Thục An – Lớp 4L 

Semin & Linh – Lớp 5L 
 

Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các em!. 
 

Khám sức khỏe cho học sinh khối Song Ngữ 
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Halloween   Contest 


