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TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào
tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp
những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào
tạo ra những công dân toàn cầu.
SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong
một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật,
đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để
tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

NỘI DUNG
• Giải thưởng Olympic Tiếng Anh
• Ngày hội Quốc tế
• Làm bánh trôi
• Chương trình đối thoại của Tập
đoàn Giáo dục KinderWorld
• Chuyến viếng thăm của đại diện
WASC
• Chương trình dã ngoại
• Giải vô địch Taekwondo
• Thông tin hữu ích dành cho Quý vị
huynh
NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ
• Nghỉ học phần 3: 24/3 đến 2/5/2017
• Quay lại trường ngày: 3/5/2017
• Kỳ thi Tiếng Việt: 8-12/5/2017
• Kỳ thi Tiếng Anh: 22-31/5/2017
• Nhận kết quả học tập: 23/6/2017

Giải thưởng Olympic Tiếng Anh
Nhà Trường trân trọng gửi lời chúc mừng đặc biệt tới học sinh Kim Khánh
đã giành Giải Nhất trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh - Thành phố Hà Nội.
Chúc mừng Nhật Nam và Thùy Linh đã giành được Giải Nhì và Giải Ba
trong cuộc thi này. Đây là những thành tích đáng tự hào của học sinh
Trường Quốc Tế Singapore tại Vạn Phúc. Các em đã xuất sắc vượt qua
hơn 1000 học sinh từ các trường trên toàn thành phố Hà Nội.
Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy ngày 22 tháng 4 năm 2017. Một
lần nữa, chúc mừng Kim Khánh, Thùy Linh và Nhật Nam; cảm ơn các em
vì những nỗ lực vượt bậc trong thời gian vừa qua. Nhà Trường cũng chân
thành gửi lời cảm ơn tới cô Shirley, thầy Nigel và thầy Brad đã giúp đỡ và
ôn tập cho 12 học sinh khối Năm để chuẩn bị cho cuộc thi.
Ngày hội Quốc tế
Học sinh của Trường đã có những trải nghiệm tuyệt vời trong Ngày hội
Quốc tế vừa qua. Các em có cơ hội tới thăm bốn “quốc gia”, tham gia các
trò chơi, tạo ra các đồ vật, tìm hiểu về văn hóa các nước để chia sẻ với
mọi người. Các em đều rất ngoan ngoãn và thể hiện sự tự tin trong phần
thuyết trình theo nhóm. Chúc mừng các em học sinh, các giáo viên đã
đóng góp và cùng tạo nên một cơ hội trải nghiệm tuyệt vời.
Làm bánh trôi

Ngày hội quốc tế
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Học sinh khối Song ngữ đã rất hào hứng tham gia hoạt động làm bánh
trôi trong ngày Tết Hàn Thực. Các em rất vui vẻ khi được nhào nặn bột,
chia bột ra thành từng miếng nhỏ rồi bao bột quanh nhân đường. Mỗi
học sinh đều có cơ hội nặn một đĩa bánh trôi nhỏ. Mặc dù các viên bánh
trôi có kích cỡ khác nhau và một số viên không có nhân đường, các em
vẫn rất tự hào với thành quả của mình. Các cô chú nhân viên bếp đã giúp
học sinh luộc bánh trôi. Sau đó, các em mời toàn bộ nhân viên của Trường
và bạn bè cùng nhau thưởng thức.
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Chương trình đối thoại của Tập đoàn Giáo dục KinderWorld
Tháng này, ban lãnh đạo của Tập đoàn Giáo dục KinderWorld cùng
với những vị khách quốc tế đã có buổi thảo luận về sự phát triển của
đội ngũ quản lý của Tập đoàn Giáo dục KinderWorld tại Phòng đa
năng của Trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc . Trong buổi hội
thảo, các khách mời đến từ Úc và Singapore chia sẻ về việc học tập
trong thế kỷ 21; cập nhật các phương pháp dạy và học tiên tiến. Nhà
Trường hy vọng sự kiện này sẽ mang lại những bước phát triển mới
cho KinderWorld.

Kim Khánh, Nhật Nam và Thùy Linh giành giải
Olympic Tiếng Anh Thành phố Hà Nội

Chuyến viếng thăm của Đại diện Hiệp hội các Trường Phổ Thông và
Cao Đẳng Miền Tây Hoa Kỳ (WASC)
Năm ngoái, Nhà Trường đã hân hạnh được đón tiếp đoàn khách đến
từ các Trường ở Mỹ và Châu Á. Năm nay, Nhà Trường chào đón Tiến
Sĩ Sam, đến từ California, tới thảo luận về những phương pháp giúp
Nhà Trường tiếp tục đảm bảo chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn.
Tiến sĩ Sam đã trao đổi với các giáo viên, học sinh và lãnh đạo Nhà
Trường để có cái nhìn tổng thể và biết thêm về những đặc tính riêng
của Trường. Nhà Trường hy vọng Tiến sĩ Sam sẽ có những trải nghiệm
trong chuyến thăm lần này.
Chương trình dã ngoại

Đào Nhật Nam -5B nhận huy chương vàng
Taekwondo học sinh toàn quốc khu vực phía Bắc

Học phần này các em rất bận rộn với các hoạt động nấu ăn, vui chơi
và trải nghiệm. Các em học sinh đã tới thăm làng nghề truyền thống
Bát Tràng để học vẽ và nung cốc. Khối lớp 5 có trận đấu bóng đá với
các trường khác, các em học sinh đã thăm quan các lớp khác trong
Ngày hội Quốc tế. Các em đều có cơ hội đến thăm ít nhất bốn lớp học
và được đóng dấu chứng nhận với mỗi quốc gia mà các em đến thăm
trên “hộ chiếu”. Quý vị hãy cùng con chia sẻ thông tin về ngày hội
này.
Giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc khu vực phía Bắc
Học sinh Đào Nhật Nam lớp 5B đã tham gia giải vô địch Taekwondo
học sinh toàn quốc khu vực phía Bắc và đã xuất sắc giành huy chương
vàng. Xin chúc mừng Đào Nhật Nam.
Thông tin hữu ích dành cho Quý vị phụ huynh
Sử dụng mạng internet an toàn – dành cho bố mẹ
http://www.parenting.com/article/keeping-your-child-safe-onthe-internet

Học sinh nữ khối 5 giành cub bóng đá
trong cuộc thi đấu giữa SIS Van Phuc,
Ciputra và Gamuda
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Trang web có nhiều chủ đề về sức khỏe và an toàn dành cho cả bố
mẹ, trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên.
http://kidshealth.org/en/kids/talk/
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