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Hoạt động của Hội học sinh 

Tháng này, Hội học sinh tiếp tục tổ chức các hoạt động gây quỹ 

ủng hộ cho Quỹ Phẫu thuật Nụ cười bao gồm bán những các 

loại đồ ăn vặt có lợi cho sức khỏe và bán đồ trang trí Giáng Sinh. 

Trong kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh sắp tới, các đồ chơi do học sinh 

quyên góp sẽ được trao đến cho những trẻ em đang phải trải 

qua phẫu thuật tại bệnh viện Việt Nam - Cu Ba. 

Hội thảo thông tin về Đánh giá kết quả kiểm tra cuối kỳ/ 

Chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 

Nhà trường rất hân hạnh được chào đón khoảng 80 phụ huynh 

đến tham dự buổi hội thảo về phương pháp đánh giá kết quả 

kiểm tra cuối kỳ. Nhà trường đã gửi tới tất cả phụ huynh Bảng 

thông tin chi tiết về kỳ thi , biểu điểm cho bài kiểm tra viết và bản 

tóm tắt nội dung của buổi Hội thảo . 

Quý vị phụ huynh vui lòng lưu ý kỳ nghỉ Tết năm nay rất gần với 

Giáng Sinh nên kiểm tra học kỳ sẽ bắt đầu ngay sau khi học sinh 

quay trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh. Bài kiểm tra đầu 

tiên sẽ là kiểm tra cá nhân về kỹ năng nói và đọc tiếng Anh. Giáo 

viên sẽ gửi một số nội dung ôn tập cho các học sinh ôn tập trong 

kỳ nghỉ nếu có thời gian. 

Ngoài ra, nếu có dự định đi du lịch trong kỳ nghỉ tới, các em học 

sinh nên duy trì việc viết nhật ký hàng ngày (bằng tiếng Anh) 

trong suốt chuyến đi của mình.  Đây là cách các em có thể lưu 

giữ kỷ niệm về chuyến đi, đồng thời  là một phương pháp tốt để 

luyện kỹ năng viết. 

Thăm quan dã ngoại 

Tháng này, các lớp đã có chuyến thăm quan “Thành phố Sáng 

tạo“ tại khu vực quận Hoàn Kiếm để trải nghiệm một loạt các 

hoạt động thú vị. Đặc biệt, một trong những hoạt động nhóm các 

em tham gia là tìm cách vượt hầm tối.  
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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 

 

• 10 tháng 12: Hội chợ Giáng Sinh 

• 14 tháng 12: Biểu diễn văn nghệ 

mừng Giáng Sinh 

• 17 tháng 12: Bắt đầu kỳ nghỉ Giáng 

Sinh 

• 03 tháng 01: Kỳ thi bắt đầu 
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Các em học sinh phải trao đổi, lên kế hoạch và phối hợp cùng 

nhau để tìm ra lối thoát khỏi đường hầm. 

Trong khi đó, học sinh lớp Prep có cơ hội xem những câu 

chuyện xưa được tái hiện qua hình thức múa rối nước cùng với 

các cơ sở mẫu giáo khác của KinderWorld. 

Hội chợ Giáng Sinh 

Trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc và Trường Mầm non 

KinderWorld tại Tháp Hà Nội sẽ cùng nhau tổ chức Hội chợ 

Giáng Sinh năm nay. Tập thể giáo viên của hai trường  đang 

lên kế hoạch tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị cho các em học 

sinh. Hội chợ sẽ diễn ra từ 9h00 đến 12h00 sáng thứ Bảy ngày 

10 tháng Mười Hai. 

Kính mời Quý phụ huynh, gia đình và bạn bè tới tham gia Hội 

chợ. Coupon sẽ được bán tại văn phòng trường một tuần trước 

khi bắt đầu hội chợ cũng như được bán tại cổng trong ngày diễn 

ra Hội chợ. Nhà trường khuyến khích phụ huynh và học sinh 

mặc các trang phục mang mầu sắc Giáng Sinh khi đến tham 

gia Hội chợ. 

Hội chợ còn bao gồm các tiết mục biểu diễn của học sinh hai 

cơ sở trường và chương trình bốc thăm trúng thưởng vào lúc 

10h00; 11h00 và 12h00 với nhiều  quà tặng hấp dẫn. 

Buổi biểu diễn văn nghệ mừng Giáng Sinh 

Các em học sinh của trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc 

sẽ có buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng Giáng Sinh vào thứ 

Tư ngày 14 tháng Mười Hai. Buổi biểu diễn bắt đầu từ 9h00 và 

kéo dài tới 10h15, trân trọng kính mời Quý vị phụ huynh và gia 

đình tới  xem và cổ vũ cho các tiết mục biểu diễn của các em  

học sinh. 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 

Chân thành cảm ơn Quý vị phụ huynh đã đến chúc mừng và tri 

ân các thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam. Tập thể giáo viên 

và nhân viên của trường rất vui mừng khi được nhận những 

bông hoa tươi thắm từ Quý phụ huynh. Giáo viên của trường 

luôn ý thức được tầm quan trọng của việc trồng người và sự 

cần thiết của việc phối hợp với gia đình để đảm bảo rằng kết 

quả học tập của học sinh ngày càng tiến bộ. 
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Lớp Prep đi xem múa rối nước 

 

Chuyến dã ngoại của Lớp 5B 

 

 

Tìm ra lối thoát khỏi đường hầm  
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