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Tháng bận rộn 

Xin gửi lời chào tới toàn thể Quý Phụ huynh và các em học 

sinh. Chúng ta vừa trải qua một khoảng thời gian bận rộn để 

cùng chờ đón kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới. Vừa qua, Nhà 

trường rất vui mừng được đón tiếp các bậc phụ huynh tới 

tham dự buổi cung cấp thông tin về kì thi cuối kì.. Chúng tôi hi 

vọng bản thông tin sẽ giúp ích cho Quý vị và các em. Bên cạnh 

hoạt động hội chợ Giáng sinh diễn ra tại Trường Quốc tế 

Singapore tại Gamuda vừa qua, nhà trường cũng sẽ tổ chức 

buổi Văn nghệ mừng giáng sinh tại trường vào thứ Sáu ngày 

18 tháng 12 tới. 

Văn nghệ chào mừng Giáng sinh 

Vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 tới, chương trình văn nghệ 

chào mừng Giáng sinh sẽ được tổ chức tại phòng Hội trường 

Đa năng, khối lớp nhỏ từ Lớp tiền Tiểu học tới Khối 2 sẽ biểu 

diễn lúc 9 giờ sáng, khối lớp lớn sẽ biểu diễn lúc 13 giờ 45. Xin 

kính mời các Quý vị phụ huynh tới tham dự chương trình. Mỗi 

lớp sẽ biểu diễn một ca khúc Giáng sinh. Thành viên của Hội 

Học sinh sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình trong buổi 

biểu diễn của khối lớp lớn.  

Hội chợ Giáng sinh tại Gamuda 

Hội chợ Giáng sinh năm nay được tổ chức tại cơ sở trường 

liên cấp mới tại Gamuda Gardens. Song song với đó, lễ cắt 

băng khánh thành trường mới cũng đã được tổ chức long 

trọng với sự hiện diện của các vị khách quý. 

Mặc dù thời tiết lạnh và mưa, Hội chợ đã diễn ra thành công 

tốt đẹp. Rất nhiều cựu học sinh của trường Vạn Phúc, hiện 

đang học tập tại cơ sở trường tại Gamuda đã tới tham dự cùng 

gia đình. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến các em học sinh, 

phụ huynh và giáo viên đến từ tất cả các cơ sở trường của 

KinderWorld tại Hà Nội cùng tụ họp tại đây. 

 

NỘI DUNG 

• Tháng bận rộn 

• Văn nghệ chào mừng Giáng sinh 

• Hội chợ Giáng sinh tại Gamuda 

• Kì thi kiểm tra cuối kì 
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Buổi họp cung cấp thông tin kì thi cuối kì 

Lễ khánh thành cơ sở mới tại Gamuda 

 

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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Không chỉ có nhiều gian hàng rực rỡ sắc màu và các trò chơi 

phù hợp với tất cả mọi người, khách tới Hội chợ còn được 

thưởng thức các ca khúc Giáng sinh truyền thống và hiện đại 

do đội hợp xướng của trường Quốc tế Singapore tại 

Gamdua trình diễn. 

Như thường lệ, đội ngũ đầu bếp của trung tâm Pegasus đã 

phục vụ rất nhiều món ăn ngon. Quý vị Phụ huynh và các em 

học sinh cũng có cơ hội chụp ảnh và nhận kẹo từ Ông già 

Noel với các chú lùn làm trợ lý.  

Toàn bộ số tiền thu được trong Hội chợ sẽ được gửi tới tổ 

chức Phẫu thuật Nụ cười, nhằm giúp các em nhỏ bị dị tật hở 

hàm ếch và không thể nói, ăn hay cười như trẻ em bình 

thường. Xin chân thành cám ơn Quý vị và các em đã góp 

phần mang tới những nụ cười trong dịp lễ Giáng sinh này. 

Kì thi kiểm tra cuối kì 

Các lớp Song ngữ sẽ có bài kiểm tra các môn học Tiếng Việt 

từ 15 đến 17 tháng Mười Hai. Các môn tiếng Anh sẽ được 

kiểm tra từ 11 đến 20 tháng Một. Buổi họp phụ huynh thông 

báo về kết quả kì thi sẽ được tổ chức sau kì nghỉ Tết. Quý vị 

Phụ huynh sẽ có cơ hội được gặp gỡ và trao đổi riêng với 

giáo viên chủ nhiệm từ ngày 22 đến 28 tháng Hai. Các thầy 

cô giáo bộ môn tiếng Việt và tiếng Anh đều rất sẵn lòng chia 

sẻ về sự tiến bộ cũng như quá trình học tập của các em học 

sinh với Quý Phụ huynh. 

Các em học sinh sẽ nghỉ Giáng sinh và đi học trở lại vào thứ 

Hai, ngày 4 tháng 1. 

Vạn Phúc không ngừng phát triển 

Mục tiêu của tập đoàn KinderWorld là cung cấp một môi 

trường học tập chất lượng cao tại Hà Nội. 

SIS tại Vạn Phúc sẽ tiếp tục không ngừng phát triển và 

chúng tôi hi vọng sẽ được chào đón nhiều học sinh hơn nữa 

sau dịp Tết và trong năm học tới. 

 

Thay mặt toàn thể nhân viên và giáo viên tại trường Vạn 

Phúc, chúng tôi xin kính chúc Quý Phụ huynh và các em một 

kì nghỉ Giáng sinh an lành và vui vẻ. 
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Gian hàng Hình dán tại hội chợ 

 

Các em nhỏ chụp hình cùng Ông già Noel 

 

Gian hàng Trang trí bánh tại hội chợ 


