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Lan tỏa những lời chúc tốt đẹp và những điều hạnh phúc 

Trong năm học này, tháng Mười Hai là tháng ngắn nhất ở 

trường vì có kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, nhưng  cũng là khoảng thời 

gian quý giá để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui và gửi lời chúc 

tốt đẹp tới tất cả mọi người. 

Chủ đề đạo đức của tháng là “Phục vụ cộng đồng” với  những 

hoạt động ý nghĩa sau: 

 Trao tặng những món quà và lời chúc tốt đẹp tới những 

bệnh nhân nhí đang chờ phẫu thuật của Quỹ Phẫu thuật 

Nụ cười tại Bệnh viện Việt Nam Cu Ba  .  

 Dàn hợp xướng của trường đã tới thăm các văn phòng 

và trường mầm non lân cận để biểu diễn các bài hát 

Giáng Sinh. 

 Trường đã tổ chức Hội chợ Từ thiện Giáng Sinh để gây 

quỹ ủng hộ Quỹ phẫu thuật Nụ cười mang đến cơ hội 

phẫu thuật cho nhiều trẻ em hơn. 

 

Chủ đề Phục vụ Cộng đồng từ Lớp 1B 

Lớp 1B, một trong những lớp nhỏ nhất trường, đã có bài thuyết 

trình vô cùng thú vị về chủ đề “Phục vụ Cộng đồng” trong buổi 

sinh hoạt tập thể thứ Hai hàng tuần.  Các em đã gửi tới các bạn 

và thầy cô giáo những mảnh giấy nhỏ với những thông điệp 

động viên tích cực. Chúc mừng lớp 1B! 

Hội chợ Giáng Sinh 

Nhà trường xin gửi lời cảm ơn tới các gia đình đã đến tham dự 

hội chợ và ủng hộ cho các hoạt động gây quỹ từ thiện cho Quỹ 

phẫu thuật Nụ cười. 
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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.   

 

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. 

TẦM NHÌN 

SỨ MỆNH 
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NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ 

 

• 19 tháng 12: Nghỉ lễ Giáng Sinh 

• 03 tháng 01: Quay lại trường và bắt 

đầu kỳ thi học kỳ I 

• 23-26 tháng 01: Nghỉ kết thúc học 

phần II 

• 27 tháng 01- 05 Feb: Nghỉ Tết  
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Học sinh của trường Mầm non Kinderworld tại Tháp Hà Nội và 

trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc đã có một buổi sáng 

thứ bảy hào hứng với rất nhiều hoạt động thú vị bên gia đình 

và bạn bè. Các em cũng đã rất hồi hộp và hào hứng với phần 

bốc thăm trúng thưởng diễn ra vào mỗi giờ trong suốt chương 

trình. 

Hội học sinh đến thăm Bệnh viện 

Học sinh và nhân viên của trường sẽ đến thăm và trao tặng 

những món quà quyên góp được cho các bệnh nhân tại bệnh 

viện Việt Nam Cu Ba vào Thứ Hai ngày 19 tháng Mười Hai. 

Chân thành cảm ơn Quý phụ huynh và các em học sinh đã có 

thể sắp xếp để cùng đồng hành với chúng tôi,  cô LaGreta và 

cô Trang, trong chuyến thăm ý nghĩa này. 

Buổi biểu diễn văn nghệ mừng Giáng Sinh 

Các học sinh của trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc đã tổ 

chức biểu diễn văn nghệ mừng Giáng SInh vào Thứ Tư ngày 

14 tháng Mười Hai với nhiều bài hát và hoạt động thú vị theo 

chủ đề Giáng sinh. Chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh đã dành 

thời gian đến ủng hộ các tiết mục biểu diễn của các em học sinh 

và những hình ảnh của buổi biểu diễn sẽ sớm được đăng tải 

trên trang web của trường. 

Dàn hợp xướng Giáng Sinh 

Câu lạc bộ hợp xướng của trường, do cô Chealsea – giáo viên 

Âm nhạc phụ trách, đã tới các lớp và cả các đơn vị khác quanh 

trường để biểu diễn những bài hợp xướng mừng Giáng Sinh.  

Câu lạc bộ hợp xướng đã tới biểu diễn tại trường Mầm non 

Kinderworld tại Tháp Hà Nội, Nhà hàng Bistro và Văn phòng 

của Pegasus. Tất cả mọi người đều say mê giọng hát trong trẻo 

và cao vút của các em trong đội biểu diễn. 

 

 

 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ VẠN PHÚC     
Tháng Mười Hai  năm  2016 

 

www.kinderworld.net 

Trang trí bánh quy trong Hội chợ Giáng Sinh 

 

Biểu diễn văn nghệ mừng Giáng Sinh  

 

 

Những món quà quyên góp cho bệnh nhân tại 

bệnh viện Việt Nam Cu Ba  
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Bốc thăm trúng thưởng trong Hội chợ Giáng Sinh 

 

 

Dàn hợp xướng 
 


