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Hoạt động của Hội học sinh 

Hội học sinh hiện đang tổ chức hai hoạt động chính. Đầu tiên là 

kêu gọi quyên góp những đồ chơi còn tốt để tặng cho những trẻ 

em đang phẫu thuật hở hàm ếch tại bệnh viện. Các em đều đến 

từ các tỉnh xa và có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 17 tháng Mười 

Một, một số thành viên của Hội học sinh của trường sẽ tới bệnh 

viện Việt Nam - Cu Ba để thăm các em nhỏ. 

Hoạt động thứ hai của Hội là tổ chức các hoạt động vui nhộn 

cho lễ hội Halloween nhằm gây quỹ ủng hộ cho Quỹ Phẫu thuật 

Nụ cười. Thư thông báo về sự kiện này đã được gửi về cho Quý 

vị phụ huynh. 

Tôi xin hoan nghênh bạn Minh Châu, học sinh lớp 3C của 

trường, đã rất chủ động bày tỏ nguyện vọng xin gia nhập Hội 

học sinh của trường bằng một bức thư rất tâm huyết và chín 

chắn.   

Buổi hẹn Cà phê tiếp theo – Phương pháp đánh giá kết quả 

kiểm tra cuối kỳ 

Kính mời Quý vị đến tham gia Buổi hẹn Cà phê tiếp theo sẽ 

được tổ chức vào đầu tháng Mười một để thảo luận và chia sẻ 

thông tin về việc đánh giá và báo cáo kết quả học tập. Quý phụ 

huynh sẽ nhận được Bảng thông tin chi tiết về kỳ thi và biểu 

điểm cho bài kiểm tra viết. 

Giáo viên sẽ phân tích các loại câu hỏi và hướng dẫn học sinh 

cách chuẩn bị cho kỳ thi. 

Quý phụ huynh vui lòng lưu ý kỳ nghỉ Tết Âm lịch rất gần với kỳ 

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

học sinh quay lại trường sau kỳ nghỉ Giáng Sinh. Bài kiểm tra 

đầu tiên sẽ là kiểm tra cá nhân về kỹ năng nói và đọc Tiếng Anh 
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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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Thăm quan dã ngoại 

Tháng này, một số lớp đã có chuyến thăm quan tới làng gốm Bát 

Tràng để học về cách làm gốm và trang trí các lọ gốm. 

Trong khi đó, Khối lớp 3 lại có chuyến thăm quan tới trang trại Era 

và học cách gieo hạt, cưỡi ngựa và quan sát quá trình sản xuất 

lương thực. 

Một số lớp khác thì tới Trung tâm Đào tạo Quốc tế Pegasus để học 

cách làm bánh pizza. 

Bữa sáng 

Một số phụ huynh đã đăng ký cho con ăn sáng tại trường. Bữa 

sáng đã được phục vụ cho học sinh của trường Quốc tế Singapore 

tại Vạn Phúc từ tuần cuối của tháng Mười và các em rất thích các 

món súp, bún, phở . Chân thành cảm ơn Trung tâm Đào tạo Quốc 

tế Pegasus (PIU) đã hợp tác và giúp đỡ thực hiện chương trình 

này. 

Ngày hội Thể thao 

Thứ Sáu ngày 14 tháng 10, trường Quốc tế Singapore tại Vạn 

Phúc đã tổ chức Ngày hội Thể thao cho học sinh khối lớp 1 đến 

lớp 5. 

Đó là một ngày thật tuyệt vời. Buổi sáng, Khối lớp 1 và 2 tham gia 

các hoạt động như Đua đường hầm, Vượt chướng ngại vật, Ném 

túi đỗ, Giữ bóng cân bằng trong khi Khối lớp 3, 4 và 5 tham gia 

Bóng né, Đua chuyền bóng lớn và Vượt chướng ngai vật. 

Học sinh và giáo viên được phân về các đội có mầu sắc khác nhau 

và tất cả đều tích cực tham gia để giành điểm cho đội mình với tinh 

thần thể thao công bằng và vui vẻ. 

Các đội cạnh tranh nhau sát nút nhưng cuối cùng chỉ có một đội 

được giành chiến thắng đó là đội Vàng. 

Tất cả các học sinh tham gia đều nhận được dây băng mầu của 

đội mình và một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các em học sinh 

của đội Vàng. 

Phụ huynh đón con sớm 

Xin Quý vị phụ huynh lưu ý nếu Quý vị đón con em mình sớm hơn 

giờ học kết thúc theo quy định của nhà trường thì Quý vị cần lấy 

phiếu xác nhận cho học sinh về sớm từ giáo viên của lớp, y tá hay 

nhân viên văn phòng trường. Nhà trường cần được thông báo về 

việc học sinh rời trường sớm và việc phụ huynh cho phép người 

khác được đón học sinh. 

Phụ huynh cần báo trước với nhà trường khi có kế hoạch đi dự 

tiệc, thăm bạn bè, đi bơi… và bất kỳ sự thay đổi nào về kế hoạch 

đưa đón. 

Bộ phận an ninh của trường sẽ yêu cầu phụ huynh trình phiếu này 

để kiểm soát việc học sinh rời trường sớm. 
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Ngày hội thể thao 

 

Trang trí lọ gốm ở làng gốm Bát Tràng   

 

 

Lớp học nấu ăn tại PIU  
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