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Chào mừng thầy Hiệu trưởng mới của trường 

Nhà trường rất vui mừng được chào đón Hiệu trưởng mới của 

trường - thầy Edmund Fitzgerald - gia nhập vào đội ngũ Ban lãnh 

đạo của trường Quốc tế Singapore Vạn Phúc năm học này. 

Sau đây là phần giới thiệu của thầy Fitzgerald. 

“Tôi rất vui khi được làm việc với đội ngũ giáo viên và học sinh  đầy 

nhiệt huyết tại trường. Tôi cảm nhận được bầu không khí thân thiện 

từ tất cả mọi người ở đây. Sau hơn ba mươi tám năm làm công tác 

giảng dạy và lãnh đạo tại các trường học ở mười quốc gia khác nhau, 

tôi hy vọng  những kinh  nghiệm và kiến thức của mình sẽ giúp ích 

cho học sinh nơi đây. Hành trình giáo dục đã đưa tôi từ Úc, đến Sri 

Lanka, Indonesia, Hàn Quốc, Kuwait, Nhật Bản, Trung Quốc, Qatar, 

Kazakhstan, và bây giờ là Việt Nam” 

 

Thông điệp từ cô Hiệu phó 

Học phần đầu tiên sắp kết thúc và tôi xin được thông báo về những 

điều thú vị đã và đang diễn ra tại trường. Giáo viên đang hướng dẫn 

các em học sinh thực hiện dự án STEM và khuyến khích các em trao 

đổi những thông tin liên quan đến Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và 

Toán. Hoạt động của các câu lạc bộ ngoại khóa trong học phần 1 

cũng sắp kết thúc và các em học sinh rất hào hứng cho những hoạt 

động sắp tới của câu lạc bộ ở học phần 2. Các thành viên Hội Học 

sinh đã được lựa chọn và chúng ta cùng mong đợi những điều tuyệt 

vời mà các thành viên của Hội sẽ thực hiện trong năm học này. Khi 

giáo viên và học sinh cùng nhau tham gia các hoạt động sẽ tăng 

cường sự gắn bó, góp phần tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời cho 

cả thầy và trò. Nhà trường hy vọng các em học sinh sẽ tích cực tham 

gia vào các hoạt động ngoại khóa bổ ích tại trường. 
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Vở kịch với chủ đề Phát triển đức tính tốt đẹp  

 

Diễn tập Sơ tán Phòng cháy Chữa cháy 

 

Giờ học STEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diễn tập Phòng cháy chữa cháy (PCCC) 

Trong tháng Chín, Nhà trường đã tiến hành diễn tập PCCC lần thứ 

nhất. Học sinh được hướng dẫn sử dụng cầu thang bên trong và cầu 

thang thoát hiểm bên ngoài để có thể di chuyển ra khỏi tòa nhà một 

cách nhanh chóng nhất. Tất cả học sinh, giáo viên và CBNV trong 

trường đã được sơ tán khỏi tòa nhà trong vòng 4 phút. Trong trường 

hợp khẩn cấp thật sự, học sinh sẽ được di chuyển ra khỏi khuôn viên 

trường, sau đó tập trung tại phố Vạn Phúc gần Đại sứ quán Nhật Bản. 

Đó là vị trí tập trung an toàn gần nhất mà các em KHÔNG cần phải 

đi sang đường. 

 

Phẩm chất đạo đức và hành vi ứng xử đúng mực 

Tại buổi sinh hoạt đầu tuần vào các sáng thứ Hai, một lớp sẽ trình 

bày một bài thơ, bài hát, điệu nhảy hay đóng kịch theo chủ đề về một 

trong những giá trị đạo đức trong chương trình giáo dục đạo đức của 

trường. Lần lượt các buổi sinh hoạt với các chủ đề xuyên suốt học 

phần một như: Sự Trung Thực, Tính Kiên Nhẫn và Lòng Bao Dung. 

Điều này mang đến cho các em học sinh cơ hội thực hành kỹ năng 

thuyết trình và giúp các em trở thành những diễn giả tự tin. Đây là 

một trong 5 mục tiêu đối với học sinh của trường. Bên cạnh các buổi 

sinh hoạt theo chủ đề về các giá trị đạo đức, nhà trường còn xây 

dựng những hành vi ứng xử tích cực cho học sinh. Chương trình 

trang bị cho các em học sinh kỹ năng tự điều chỉnh hành vi, là một 

trong những yếu tố giúp các em thành công trong tương lai. Đây là 

một trong những phương pháp giáo dục được Nhà trường áp dụng 

để giúp các em học sinh trở thành những công dân toàn cầu năng 

động và thành công. 

 

STEM - Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học  

Tháng Mười tới, Nhà trường sẽ lần đầu tiên tổ chức tuần lễ STEM. 

Các em học sinh và giáo viên đang thực hiện các dự án dựa trên chủ 

đề Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học. Nhiều bài học STEM 

liên quan đến xây dựng mô hình và mô phỏng tình huống. Trong mỗi 

dự án, học sinh được khuyến khích suy nghĩ và đặt câu hỏi liên quan 

đến dự án của mình, từ đó giúp các em tiến gần hơn đến mục tiêu và 

đạt được kết quả tốt trong mỗi dự án của mình. Giáo dục STEM hiệu 

quả khi đảm bảo rằng học sinh hiểu được những khái niệm của bài 

học và áp dụng chúng vào thực tế. 
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Câu lạc bộ Robot Huna 

Nhà trường rất tự hào khi bốn học sinh của trường đã tham gia cuộc 
thi Robot Thế giới cùng Câu lạc bộ Robot Huna.Tuy chưa mang về 
huy chương nhưng chúc mừng các em vì các em đã cố gắng và nỗ 
lực hết mình . Đó là các học sinh: 

Vũ Bảo Minh –  Lớp 2C 

Dương Minh Đức – Lớp 5B 

Bạch Khoa An – Lớp 5B 

Đào Thế Anh – Lớp 5B 

 

Ngày hội Thể thao 

Các giáo viên và Hội Học sinh đang lên kế hoạch cho Ngày hội Thể 
thao sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 4 tháng 10 năm 2018. Các em 
được khuyến khích mặc trang phục theo màu sắc của Đội mình vào 
ngày này. Các đội bao gồm Rồng đỏ, Gấu xanh da trời, Xạ thủ xanh 
lá và Báo vàng. 

 

Tết Trung thu 

Tết Trung thu đã đem tới bầu không khí vui tươi, náo nhiệt cho phụ 
huynh, học sinh và cả những vị khách đến tham quan trường. Các 
em học sinh được xem múa lân và tham gia vào nhiều hoạt động vui 
chơi thú vị. Trước đó, cô và trò của các lớp Song ngữ đã trang trí và 
bày mâm quả vui Tết Trung thu. 

 

Vinh danh 4 học sinh tham dự               

Cuộc thi Robot Thế giới 

 

Mâm quả Tết Trung thu 

Múa lân 
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Các hoạt động tại Tết Trung thu 

Lớp 1C 


