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Trường học luôn là nơi diễn ra những hoạt động sôi nổi, bổ ích và lý thú. Tháng 

Tư này cũng không ngoại lệ, các lớp đã có các chuyến tham quan thú vị và rất 

hào hứng chuẩn bị cho những sự kiện sắp tới. Giáo viên và các em học sinh 

đang bận rộn chuẩn bị cho Ngày hội Quốc tế, chương trình bơi của Học phần 

4 cũng như chương trình học cuối năm. 

 

Chụp ảnh kỷ niệm cho học sinh toàn trường 

Nhà trường đã tổ chức chụp ảnh kỷ niệm cho học sinh toàn trường trong tháng 

này. Quý vị Phụ huynh sẽ nhận được một bộ ảnh của con mình và những bức 

ảnh này cũng sẽ được Nhà trường sử dụng cho cuốn Kỷ yếu cuối năm. Xin 

cảm ơn Quý vị Phụ huynh đã nhắc nhở các em mặc đồng phục chỉnh tề để có 

được những bức ảnh đẹp.  

 

Câu lạc bộ sách  

Các em học sinh đã nhận được cuốn danh mục sách cho Câu lạc bộ sách lần 

2. Quý vị Phụ huynh có thể chọn mua sách nếu có nhu cầu. Nhà trường cũng 

đã bổ sung các đầu sách cho thư viện của trường và cập nhật thêm những 

cuốn sách mà các em học sinh yêu thích. Nhà trường đang tiến hành thay thế 

dần những cuốn sách bị cũ và hỏng trong bộ Wimpy Kid và một số những 

cuốn sách khác được học sinh mượn đọc thường xuyên. Việc đặt mua sách 

sẽ mất vài tuần để làm các thủ tục hải quan. Những cuốn sách được đặt mua 

của tháng này dự kiến sẽ được chuyển tới các em học sinh vào khoảng cuối 

tháng Năm.  

 

Hội thảo tại Singapore 

Tháng này, Hiệu trưởng nhà trường – Cô Susanne đã được mời tới Singapore 

tham dự buổi hội thảo do Vụ khảo thí thuộc Bộ Giáo dục Singapore (SEAB) tổ 

chức. Nội dung của buổi hội thảo đề cập đến các vấn đề về Quan điểm, Chiến 

lược và Phương pháp Đánh giá học sinh. Trong buổi hội thảo còn có các nhóm 

thảo luận khác nhau tập trung vào các đề tài đánh giá quá trình học tập của 

học sinh và việc thiết kế những dạng bài kiểm tra phù hợp.  

 

Học xá mới tại thành phố Hạ Long  

Tháng Tư này cũng diễn ra lễ Khởi công xây dựng khu học xá mới của tập 

đoàn KinderWorld tại thành phố Hạ Long. Rất nhiều khách mời và nhân viên 

của tập đoàn đã tham dự sự kiện này và việc trang bị cơ sở vật chất đảm bảo 

cho trường học mới có thể đi vào hoạt động vào tháng Tám cũng đã được tiến 

hành. Tại buổi lễ, ông Ricky Tan – Chủ tịch Tập đoàn đã có lời phát biểu chào 

mừng Khu phức hợp Giáo dục Quốc tế mới của tập đoàn KinderWorld tại Hạ 

Long.  
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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. 
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Tham quan dã ngoại 

Trong tháng này, nhà trường đã tổ chức nhiều chuyến tham quan cho các em 

học sinh để giúp các em củng cố các kiến thức đã được học trên lớp. Các em 

học sinh lớp 5C đã tổ chức các hoạt động tập thể tại một nhà hàng, lớp 3B và 

3C đã có những trải nghiệm lý thú khi tham gia nhào nặn các sản phẩm bằng 

đất sét tại làng gốm Bát tràng, lớp 1 Quốc tế tới tham quan sở thú, còn tập 

thể lớp 4 và lớp 5 Quốc tế đã có cơ hội khám phá văn hóa Việt Nam tại Bảo 

tàng Dân tộc học. 

 

Thành tích thi đấu cờ vua 

Học sinh Nguyễn Thu An (Lớp 2) vừa qua đã có chiến thắng thuyết phục trong 

giải thi đấu cờ vua. Nỗ lực của bản thân cùng sự hỗ trợ hết mình từ phía gia 

đình đã giúp em phát triển tiềm năng và thể hiện những kỹ năng thuần thục 

trên đấu trường Quốc tế.  

 

Thu An đã tham dự Giải Vô địch Cờ vua trẻ Châu Á 2016 tại Mông Cổ và xuất 

sắc giành được huy chương bạc U8. Xin chúc mừng Thu An! 

 

Ngày hội Quốc tế 

Trong Ngày hội Quốc tế, các lớp đã tiến hành trang trí lớp học và chuẩn bị 

các hoạt động liên quan đến quốc gia mà các lớp chọn làm nước chủ nhà để 

đón tiếp các bạn học sinh và khách tham quan. Vào buổi chiều, các em học 

sinh đã dành tặng cho khách tham quan một bất ngờ thú vị. Các em đã có 

một buổi trình diễn âm nhạc dân tộc của nhiều quốc gia trên thế giới. Xin gửi 

lời cảm ơn chân thành đến Quý Phụ huynh, nhân viên nhà trường và các vị 

khách đã mang đến cho ngày hội Quốc tế nhiều màu sắc âm nhạc đa dạng 

và phong phú. Một triển lãm tranh toàn cảnh về sự kiện thú vị này sẽ được 

đăng trên trang web của trường sau kỳ nghỉ Học phần 3.  

 

Kỳ thi Olympic Tiếng Anh 

Bốn học sinh lớp 5 của trường đã được tuyển chọn để tham dự kỳ thi Olympic 

Tiếng Anh Tiểu học cấp thành phố cùng với các học sinh đến từ các trường 

khác nhau trong thành phố Hà Nội. Có hơn 1.100 học sinh được lựa chọn để 

tham dự kỳ thi này. Vòng 1 của kỳ thi sẽ kiểm tra, đánh giá những kiến thức 

về ngữ pháp và từ vựng, trong đó 10% học sinh đạt điểm số cao nhất sẽ được 

tham dự tiếp vào vòng thi nói.  

 

Chúng tôi xin chúc mừng các em Quỳnh Anh, Nhật Minh và các thí sinh khác 

vì đã phấn đấu và nỗ lực hết mình cho cuộc thi. Cuộc thi đã diễn ra vô cùng 

gay cấn với sự chênh lệch điểm số rất sít sao giữa các thí sinh. Xin đặc biệt 

gửi lời chúc mừng tới hai em Lê Quỳnh Anh và Nguyễn Hà Nhật Minh đã xuất 

sắc giành vị trí thứ hai trong cuộc thi này. 

 

Chương trình Du học Hè 2016 

Nhà trường xin trân trọng thông báo Chương trình Du Học Hè 2016 sẽ được 

tổ chức cho các học sinh lớp 4, 5 và 6 của Trường Quốc Tế Singapore (SIS) 

tại Malaysia và Singapore, thời gian dự kiến từ ngày 3/7 đến 9/7 năm 2016.  

 

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như cách thức đăng ký sẽ được gửi 

đến Quý phụ huynh và các em học sinh trong thời gian sớm nhất, hoặc Quý 

vị có thể liên lạc tới số điện thoại +84 4 6661 7722 (Cô Trang) để biết thêm 

chi tiết. 
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Ngày hội Quốc tế của Trường quốc tế Singapore 
tại Vạn Phúc diễn ra vào ngày 22 tháng 04 năm 

2016 
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