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•  

Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng 

Trong bốn tháng qua, tôi đã chứng kiến tòa nhà mới dần hình thành từ 
những ngổn ngang vật liệu và những tiếng ồn xây dựng. Đó quả thực 
là một quãng thời gian dài mà ưu tiên hàng đầu của tôi là an toàn của 
học sinh, Phụ huynh và nhân viên của trường. Bây giờ là lúc tôi được 
chứng kiến những bước hoàn thiện cuối cùng của tòa nhà, trước khi 
được bàn giao lại cho Nhà trường trong một vài tuần tới. Kế hoạch di 
chuyển các lớp Quốc tế sang dãy nhà mới cũng đang được Nhà trường 
triển khai. Thông qua Bản tin này, tôi xin cảm ơn tất cả các Quý Phụ 
huynh, các học sinh, giáo viên và nhân viên của trường đã kiên nhẫn 
chờ đợi dự án hoàn thành. Trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc đã 
khoác lên mình một diện mạo mới đẹp hơn cả mong đợi.  
 
Thân ái. 
Thầy Ed 
 
 
Thông điệp từ thầy Hiệu phó 

Tháng Mười Một vừa qua thực sự là một tháng với rất nhiều sự kiện 

của trường. Nếu như trong Bản tin tháng Mười, chúng ta đã nhắc đến 

lễ hội Halloween, với kế hoạch tổ chức Hội đồng Học sinh một cách 

thành công, thì tháng Mười Một này, Ngày Nhà giáo Việt Nam, Chương 

trình ngoại khóa Outward Bound Việt Nam của khối lớp 4 và 5 là những 

điểm nhấn nổi bật. 

Và sắp tới đây, Hội chợ Từ thiện Giáng sinh, chương trình Biểu diễn 

Văn nghệ mừng Giáng sinh và lịch thi cuối Học kỳ Một sẽ là những sự 

kiện quan trọng mà các em học sinh cần ghi nhớ. Hiện tại, các em đang 

trong giai đoạn ôn tập rất chăm chỉ và tôi xin chúc các em sẽ đạt được 

kết quả tốt trong kỳ thi này. 

Kì nghỉ Giáng sinh đang tới rất gần, với ngày học cuối cùng vào ngày 

20 tháng Mười Hai năm 2019. Học sinh sẽ quay lại trường sau 2 tuần 

nghỉ lễ, vào ngày 6 tháng Một năm 2020. 

Thay mặt Nhà trường, xin gửi lời chúc Giáng sinh an lành và Năm mới 

hạnh phúc đến toàn thể Quý Phụ huynh và học sinh. 

Trân trọng.  

Thầy Paul  

Teacher’s Day Performances 
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  Hội chợ Từ thiện Giáng sinh 

Theo kế hoạch, Hội chợ Từ thiện Giáng sinh thường niên của 

trường sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 7 tháng Mười Hai  năm 

2019, từ 9h sáng đến 12h trưa, với mục đích gây quỹ từ thiện ủng 

hộ tổ chức Caritas Việt Nam. Ngay từ bây giờ, các em học sinh có 

thể mua vé tham dự Hội chợ tại văn phòng trường. Trong trường 

hợp gia đình có mong muốn góp các phần quà, đồ dùng cho 

trường nhân sự kiện này, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với Văn 

phòng trường để nhận được sự hỗ trợ kịp thời nhất.  

Nhà trường vô cùng cảm kích trước những thành ý, những món 

quà mà Quý Phụ huynh đóng góp. Và rất hy vọng sẽ được đón 

tiếp Quý Phụ huynh tại Hội chợ sắp tới. 

Chương trình biểu diễn Giáng sinh 

Cô Chelsea, giáo viên dạy Âm nhạc của trường, đang vô cùng bận 

rộn những ngày này để cùng các em học sinh chuẩn bị cho 

Chương trình biểu diễn Giáng sinh thường niên. Dự kiến, chương 

trình sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng Mười Hai năm 2019. Nhà 

trường trân trọng kính mời Quý Phụ huynh đến thưởng thức 

chương trình và cổ vũ cho tiết mục của các con. Sẽ có 3 chương 

trình biểu diễn cho các khối lớp như sau: 

 Khối Mẫu giáo: từ 8h45 đến 9h15 sáng; 

 Khối lớp 1-2: từ 9h30 đến 10h sáng; 

 Khối lớp 3-6: từ 10h15 sáng. 

Lịch thi Học kỳ 1 

Quý Phụ huynh lưu ý học sinh khối Lớp 1 sẽ không có bài kiểm tra 

cuối kỳ 1 của môn Tiếng Anh. Lịch kiểm tra Học kỳ 1 theo kế hoạch 

như sau: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình OBV dành cho khối 4&5 
4&54Programme 

Kiểm tra Thứ Ngày 

English Paper 1 (Nói) Thứ Hai đến thứ Tư 
Ngày 09 đến ngày 
11/12/2019 

English Paper 2 (Viết) Thứ Năm 12/12/2019 

English Paper 3 (Đọc) Thứ Sáu 13/12/2019 

Tiếng Việt chương trình Song ngữ Thứ Hai 16/12/2019 

Toán chương trình Quốc tế Thứ Hai 16/12/2019 

Khoa học chương trình Quốc tế Thứ Ba 17/12/2019 

Toán chương trình Song ngữ Thứ Ba 17/12/2019 

English Paper 4 (Nghe) Thứ Tư 18/12/2019 

Tự nhiên chương trình Song ngữ  Tues.  07/01/2020 

Lịch sử/Địa lý chương trình Song ngữ Thứ Tư 08/01/2020 
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Lễ hội Halloween 

Học sinh thực sự đã có một ngày Lễ Halloween tuyệt vời. Rất nhiều các 

hoạt động đã diễn ra như trick-or-treat, diễu hành trang phục hóa trang, 

giải thưởng cho bộ trang phục đẹp nhất. Chân thành cảm ơn Thầy Todd 

và các thành viên của Hội đồng Học sinh vì đã lên kế hoạch tổ chức sự 

kiện ấn tượng này. 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 

Ngày Nhà giáo Việt Nam luôn luôn là một sự kiện đặc biệt trong năm 

học. Đây là dịp mà chúng ta tôn vinh và nói lời tri ân tới những thầy cô 

giáo và những cán bộ nhân viên trong trường đã giúp đỡ và dìu dắt các 

em học sinh trở thành thế hệ dẫn đầu trong tương lai. Nhà trường đã tổ 

chức một buổi lễ kỷ niệm, có sự tham gia của tất cả học sinh nhà trường 

và cả các học sinh khối Mầm non. Các giáo viên và cán bộ nhân viên đã 

được thưởng thức các tiết mục biểu diễn đặc sắc của học sinh, nhận 

những bó hoa, những món quà đáng yêu từ các em và có cơ hội chia sẻ 

cùng đồng nghiệp trong bữa tiệc tối ấm cúng. Xin chân thân thành cảm 

ơn Quý Phụ huynh, các em học sinh vì những tình cảm vô cùng đáng 

quý này. 

Chương trình Ngoại khóa Outward Bound Vietnam (OBV) 

Các học sinh khối lớp 4, lớp 5 vừa hoàn thành Chương trình Ngoại khóa 

OBV của năm học này. Năm nay, các học sinh đã được học rất nhiều về 

kỹ năng hoạt động theo nhóm, tinh thần đồng đội và tinh thần trách 

nhiệm. Chân thành cảm ơn các thầy cô, những người luôn đồng hành 

với học sinh xuyên suốt Chương trình OBV và là nhân tố góp phần không 

nhỏ cho sự thành công của sự kiện. Nhà trường rất mong đến năm học 

tiếp theo, Chương trình OBV sẽ tiếp tục là một sự kiện được các em háo 

hức mong chờ. 

Đồng phục trường 

Theo quy định của Nhà trường, học sinh phải mặc đồng phục vào mỗi 

ngày đi học. Thời điểm này trời đang chuyển lạnh, vì vậy các em nên 

mặc đồng phục mùa đông. Nhà trường vừa nhận thêm rất nhiều đồng 

phục bao gồm đồng phục mùa đông, mùa hè và bộ thể thao. Vì vậy nếu 

gia đình có nhu cầu, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ Văn phòng trường. 

Nhà trường cũng rất mong Quý Phụ huynh viết tên, hoặc đánh dấu lên 

quần áo của con, đề phòng trường hợp học sinh để quên đồ.  

 

 

 

 

 

 

Halloween 

Các giáo viên tuyệt vời của Chương trình Song Ngữ 
Wonderful Integrated Teachers 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng Khối Mầm non 
 
Học sinh các lớp Seahorse, Stingray, Dolphin và Penguin vừa có cơ hội 

trải nghiệm trò chơi hướng nghiệp tại Tổ hợp Vui chơi giáo dục VINKE. 

Bên cạnh việc có thêm nhiều kiến thức về các nghề nghiệp trong xã hội, 

học sinh cũng được hóa thân vào những nghề nghiệp yêu thích như bác 

sỹ, lính cứu hỏa, chú bộ đội, người nông dân hay bác đầu bếp, … Kết 

thúc buổi ngoại khóa, các học sinh được tham gia vào vào các trò chơi 

vận động và xem phim 5D. 

 

Các học sinh bé nhất trường, lớp Starfish, lại có cơ hội đi Khu vui chơi 

Kidsplay tại Trung tâm thương mại Vinhomes Metropolis. Tại đây, các 

học sinh đã có khoảng thời gian rất vui vẻ, tham gia nhiều trò chơi vận 

động phù hợp với lứa tuổi. 

 

Khó có thể liệt kê hết được những điều tuyệt vời nhất mà trò chơi vận 

động có thể mang lại cho trẻ em ở độ tuổi này. Các học sinh được khám 

phá môi trường mới, được nâng cao kỹ năng vận động thô và vận động 

tinh của bản thân. 

 

Đối với các học sinh nhỏ của khối Mầm non, chương trình biểu diễn 

nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra vào cuối tháng Mười Một là lần 

đầu tiên các em được tập trung cùng với toàn trường. Các em đã nhận 

được rất nhiều tình cảm từ các anh chị lớn, các thầy cô và đặc biệt là từ 

gia đình cho sự trưởng thành này.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các giáo viên khối Mầm non 


