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                    NỘI DUNG CHÍNH 

• Thồng điệp từ thầy Hiệu trưởng 

• Thông điệp từ thầy Hiệu phó 

• Những gương mặt mới 

• Ngày hội STEM 

• Chương trình Outward Bound 

Việt Nam 

• Tin tức từ khối Mẫu giáo 

Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng 

Nhiều nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của các học sinh tại sân 

chơi mới trong những tuần vừa qua, khi các em khám phá và vui chơi với 

những trang thiết bị mới. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy các em không những 

biết chia sẻ với bạn bè của mình mà còn có ý thức giữ gìn các thiết bị này. 

Nhà trường đang mong chờ tổ hợp sân chơi cho các học sinh lớn, dự kiến 

sẽ được hoàn thiện trong tháng Mười Hai. 

 

Học phần Hai được bắt đầu hào hứng bằng việc khởi động các Câu lạc bộ 

(CLB) ngoài giờ. Lần đầu tiên CLB Hợp xướng được tổ chức tại học xá 

Vạn Phúc bên cạnh các CLB thường kỳ khác như Bóng đá, Futsal …. Học 

phần Hai này cũng mang lại những thử thách mới khi các em bắt đầu bắt 

tay vào làm các dự án STEM hay cần mẫn chăm sóc những cây trồng thủy 

canh mỗi ngày. Tất cả các lớp sẽ tiếp tục với những dự án STEM mang 

đầy tính thử thách trong học phần này và chúng tôi sẽ thường xuyên cập 

nhật thông tin về các dự án đầy ấn tượng của các em. 

 

Học phần này hứa hẹn sẽ là Học phần vô cùng bận rộn cho tất cả mọi 

người với chương trình Outward Bound Việt Nam dành cho các lớp Khối 

4/5/6, Hội chợ từ thiện Giáng sinh, và kỳ thi kết thúc Học kỳ Một.   

 

Thân ái 

Thầy Ed 

Thông điệp từ thầy Hiệu phó 

Như thầy Ed đã nói, Học phần Hai này sẽ là một học phần khá bận rộn với 

rất nhiều sự kiện thú vị sắp diễn ra. Bên cạnh các hoạt động học tập, vui 

chơi, lễ hội, Nhà trường mong chờ đến ngày  khu tổ hợp sân chơi của học 

sinh Khối Tiểu học, tòa nhà mới cho các lớp Quốc tế với khu bể bơi được 

hoàn thiện và đưa vào sử dụng.  

Cuối tháng Mười này, các em học sinh đã được tận hưởng không khí 

Halloween vui tươi, với các chương trình, hoạt động được tổ chức bởi các 

thành viên tuyệt vời của Hội đồng học sinh Nhà trường. 

Hàng tuần, cô Kath đều tổ chức trò chơi cho tất cả học sinh trong trường. 

Chắc chắn các em đã có rất nhiều niềm vui và biết thêm được nhiều kiến 

thức mới. Một trong những hoạt động ấn tượng nhất trong tuần là trò “Đi 

tìm Wally”, khi các em phải đi tìm hình của Wally mà cô Kath đã giấu quanh 

trường. Các em đi tìm kiếm mọi nơi và đã có một thời gian tuyệt vời tham 

gia vào hoạt động này.  Cảm ơn cô Kath vì đã tạo cơ hội này để các học 

sinh gắn kết hơn. 

 

Khuôn mặt rạng rỡ của các em 
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Chào mừng những thành viên mới 

Tháng này, chúng tôi chào đón 3 thành viên mới đến với Học xá Vạn 

Phúc. Chào mừng cô Ngọc - Nhân viên tuyển sinh mới thay cô Lan; cô 

Emma - Giáo viên phụ trách học sinh Khối 4; và cô Kiki - Giáo viên EFL 

và Discovery. 

Ngày hội STEM 

Vào ngày 11 tháng Mười, Nhà trường đã tổ chức Ngày hội Khoa học cho 

các học sinh từ Khối 1 đến Khối 6 lần đầu tiên cho năm học này. Các dự 

án được trưng bày trong khuôn viên thư viện, với sự tham gia nhiệt tình 

của tất cả các lớp với các dự án về xây dựng môi trường sống, tàu hải 

tặc Viking, giải mã mật thư, công trình chống động đất cho các tòa nhà 

cao tầng … và rất rất nhiều các ý tưởng tuyệt vời khác. Xin chúc mừng 

các em học sinh với những dự án xuất sắc, và xin chân thành cảm ơn 

các thầy cô giáo, những người âm thầm đứng đằng sau các dự án này. 

Lời cảm ơn đặc biệt nhất xin dành cho thầy JP và Hội đồng STEM của 

Nhà trường đã giúp tổ chức sự kiện này. Ngày hội STEM sẽ tiếp tục được 

tổ chức lần thứ 2 vào tháng Một - cuối Học phần Hai, và chúng tôi rất 

nóng lòng được mời phụ huynh đến tham dự sự kiện ấn tượng này. 

Chương trình Outward Bound Việt Nam  

Tháng Mười Một, học sinh các Khối 4, 5, 6 sẽ tham gia sự kiện thường 

niên – chương trình Outward Bound Việt Nam. Các em Khối 4 và 5 sẽ có 

trải nghiệm ngủ 1 đêm tại trường, trong khi các anh chị Khối 6 sẽ được 

thử thách bởi hành trình 5 ngày tại OBV Hạ Long.  Nhà trường khuyến 

khích tất cả học sinh tham gia vào chương trình thú vị này bởi vì chương 

trình được thiết kế để giúp các em học sinh nhận ra mình có thể làm được 

nhiều hơn những gì các em nghĩ, qua đó sẽ thổi bùng đam mê, mở khóa 

tài năng và thắp sáng tương lai của các em.   

Thông tin từ Khối Mầm non. 

 

Chúng tôi rất vui mừng khi thông báo rằng nhiều đồ chơi và trang thiết bị 

dạy học mới đã được trang bị cho các lớp Khối Mầm non. Các em học 

sinh (cũng như các giáo viên) đều rất hứng khởi khi được sử dụng những 

món đồ chơi mới này trong quá trình học tập, khám phá và trải nghiệm tại 

lớp học. 

 

Chúng tôi cũng rất vui khi sang Học phần Hai, khu sân chơi của các em 

mẫu giáo đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng. Các em học sinh đều 

rất hào hứng chơi với những thiệt bị mới, đó như là môt phần trong các 

tiết học hàng ngày. Tham gia hoạt động thể chất là điều không thể thiếu 

trong quá trình phát triển và cải thiện kỹ năng vận động thô của các em 

học sinh. Với những ngày thời tiết không thuận lợi, các em vẫn có cơ hội 

chơi trong phòng thể chất và phát triển các kỹ năng. 

Cô Trần Phương Ngọc 
- Nhân viên tuyển sinh 

 

 

Cô Emma Jane Greene 
- Giáo viên Khối 4 

 

 

Cô Anokhi (Kiki) 
Chatterjee - Giáo viên 

EFL/Discovery 
 

 



 

 

 T: (84-24) 7304 2777 E: enquiry@vanphuc.sis.edu.vn www.vanphuc.sis.edu.vn 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ VAN PHUC 

Tháng Mười, 2019 

 

 

Các em học sinh tham gia vào các Dự án STEM 

Các siêu sao Bóng rổ lớp 1L Hào hứng tham gia trò chơi “Đi tìm Wally” 
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Các học sinh vui đùa ở khu sân chơi mới 


