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Buổi hẹn Cà phê 
Chúng tôi rất vui khi được gặp Quý phụ huynh trong Buổi hẹn Cà phê 
ngày 28 tháng 11. Chúng ta đã chia sẻ và thảo luận về mục đích của 
việc kiểm định bởi tổ chức WASC. Các hoạt động nhóm được tổ 
chức thông qua phương pháp “Hot potato” để lấy ý kiến đóng góp 
của phụ huynh về bốn chủ điểm: 
Những yếu tố nào tạo nên một giáo viên tốt? 
Làm thế nào để trường có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn? 
Nhân tố con người và địa điểm giúp học sinh học tốt hơn 
Các gợi ý về hoạt động ngoại khóa mới nhằm phát huy năng lực của 
học sinh.  
 
Buổi cung cấp thông tin về Đánh giá kết quả học tập  
Nhiều phụ huynh đã rất quan tâm tới các phương thức kiểm tra, đánh 
giá kết quả học tập của Nhà trường. Khoảng 70 phụ huynh đã tham 
dự buổi cung cấp thông tin về đánh giá kết quả học tập của Chương 
trình Tiếng Anh do cô Sue, Thầy Charlie và thầy Noel trình bày. 
Thầy Nại – Hiệu trưởng và cô Trang – Hiệu phó Trường Tiểu học 
Quốc tế Việt Nam Singapore cũng chia sẻ với  phụ huynh phương 
thức đánh giá kết quả học tập Chương trình Việt Nam theo hướng 
dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Nội dung của Buổi cung cấp thông tin đã được gửi tới Quý phụ 
huynh qua thư điện tử để Quý vị có thể xem lại những thông tin này.  
 
Dàn đồng ca của Trường SIS @ Cầu Giấy 
Học sinh của Trường SIS @ Vạn Phúc rất vui mừng được chào đón 
dàn đồng ca đến từ trường SIS @ Cầu Giấy trong buổi sinh hoạt 
ngày thứ Tư. 
Với sự hỗ trợ của thầy Ratzon và một số giáo viên, các nữ sinh 
duyên dáng đã chinh phục khán giả bằng những bài hát Giáng Sinh 
yêu thích. Học sinh của SIS @ Vạn Phúc đã hát vang cùng dàn đồng 
ca các bài hát Jingle Bells, Rudolph the Red Nosed reindeer và 
Chipmunks. 
 
Hội chợ Giáng sinh 

Tham gia Hội chợ Giáng sinh cùng với SIS Vạn Phúc là giáo viên, 

phụ huynh và học sinh của trường Mầm non KinderWorld tại Tháp 

Hà Nội. Trường KIK @ Tháp Hà Nội tham gia hội chợ với nhiều hoạt 

động thú vị như lâu đài hơi, các gian hàng thủ công, đá bóng, gian 

hàng ẩm thực và nhiều hoạt động vui chơi khác. 

Trong Hội chợ Giáng Sinh được tổ chức vào ngày 13 tháng 12 vừa 

qua, chúng ta đã quyên góp được 57.000.000 đồng để ủng hộ Tổ 
chức Phẫu thuật Nụ cười. Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười tại Việt Nam 
giúp phẫu thuật những dị tật vùng mặt và mang tới cơ hội có một 
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Buổi cung cấp thông tin về Đánh giá kết quả 

học tập 

Dàn đồng ca của Trường SIS@Cầu Giấy 

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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cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em nghèo. Cùng với các trường SIS 
trong hệ thống, chúng ta đã chung tay góp sức tạo nên nụ cười, thay 
đổi cuộc sống và hỗ trợ những trẻ em kém may mắn.  

 
Biểu diễn Văn nghệ mừng Giáng sinh 

Chương trình Biểu diễn Văn nghệ mừng Giáng sinh đã được tổ 

chức vào Thứ Sáu ngày 19 tháng 12 với sự dàn dựng của Thầy 

Mark Rodgers, giáo viên âm nhạc của trường. Các em đã tập luyện 

nhiều tuần để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này. Nhiều học sinh đã 

học và chơi được nhạc cụ mới. Buổi biểu diễn văn nghệ của các lớp 

từ Prep đến Lớp 2 diễn ra lúc 9h15 sáng và các khối lớp lớn bắt đầu 

lúc 1h30 chiều. Chương trình biểu diễn văn nghệ bao gồm các bài 

hát mừng Giáng sinh truyền thống như “Silent Night” cùng với những 

ca khúc mừng Giáng sinh hiện đại. Điểm nhấn của Chương trình 

năm nay là Lễ trao tặng 20.000.000 đồng do Hội học sinh của 

Trường quyên góp tới Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam. 

 
Kỳ thi Chương trình Việt Nam 
Năm học 2014- 2015 là năm học đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh ở bậc Tiểu học theo thông tư 30.  
Học sinh Tiểu học chỉ có hai lần kiểm tra đánh giá bằng điểm số vào 
cuối Học kỳ Một và cuối năm học. Các thầy cô giáo trường Tiểu học 
Việt Nam Singapore đã nhanh chóng nắm bắt những đổi mới này để 
đảm bảo tổ chức kỳ kiểm tra đầu tiên của năm học nghiêm túc và 
hiệu quả. 
Đề kiểm tra được thiết kế đảm bảo phù hợp với chuẩn kiến thức do 
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Giáo viên trông thi và chấm thi sẽ 
được hoán đổi để đảm bảo tính khách quan. Học sinh các lớp đã ôn 
tập để sẵn sàng cho bài kiểm tra cuối Học kỳ Một.  
Chúc tất các em học sinh làm bài thi tốt và đạt kết quả cao! 
 
Thành tích Xuất sắc  
Chúng tôi rất vui mừng và tự hào khi được thông báo về thành tích 
xuất sắc của học sinh trường Quốc tế Singapore trong kỳ thi Tốt 
nghiệp bậc Tiểu học Singapore dành cho học sinh quốc tế (iPSLE) 
và kỳ thi Chương trình Cambridge gần đây. Đây là những kỳ thi uy 
tín của Singapore và Anh. Kết quả của những kỳ thi này được công 
nhận rộng rãi trên toàn thế giới bởi chất lượng, sự nổi trội và quy 
trình thi nghiêm ngặt. 
Trong kỳ thi iPSLE, hai cựu học sinh của SIS @ Vạn Phúc đã đạt 
được thành tích rất xuất sắc.Vũ Hải Nhi đạt điểm A trong cả hai môn 
Toán và Tiếng Anh và đạt điểm B trong môn Khoa học. Trần Quỳnh 
Anh đạt điểm A trong môn Tiếng Anh, điểm A* trong môn Toán và 
điểm B trong môn Khoa học. Trần Nguyễn Nam Anh đạt điểm A* 
trong môn Toán và điểm A trong cả hai môn Tiếng  Anh và Khoa 
học. Hai học sinh Trần Nguyễn Nam Anh và Trần Quỳnh Anh đều 
được nhận giấy chứng nhận Thành tích Xuất sắc trong Môn học từ 
Vụ Khảo Thí thuộc Bộ Giáo dục Singapore (SEAB).   
Bốn giải thưởng “Thủ khoa Việt Nam” Chương trình Cambridge đã 

được trao tặng cho học sinh của Trường Quốc tế Singapore tại Cầu 

Giấy. Trong số đó, em Nguyễn Hoàng Minh Anh là cựu học sinh 

trường SIS @ Vạn Phúc.  

• Nguyễn Hoàng Minh Anh – Môn học Viễn  cảnh Toàn cầu – 

Chương trình IGCSE  

• Nguyễn Hoàng Minh Anh – Môn học Tiếng Anh là Ngôn ngữ 

Thứ nhất – Chương trình IGCSE 

• Bạch Quốc Trung – Giải thưởng Thành tích Xuất sắc trong 

môn Toán – Chương trình AS Level  

• Đặng Mỹ Linh – Môn Xã hội học – Chương trình A Level  
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Trần Nguyễn Nam Anh được nhận giấy chứng 
nhận Thành tích Xuất sắc trong Môn học từ Vụ 
Khảo Thí thuộc Bộ Giáo dục Singapore (SEAB). 

 

 

Trần Quỳnh Anh được nhận giấy chứng nhận Thành 
tích Xuất sắc trong Môn học từ Vụ Khảo Thí thuộc 

Bộ Giáo dục Singapore (SEAB). 
 

Học sinh chụp ảnh với Ông già Noel trong Hội chợ 

Giáng sinh  


