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Lời tri ân 

 

Xin chân thành cảm ơn Quý vị Phụ huynh đã hỗ trợ và khích lệ 

các em học sinh trong kì thi vừa qua. Tất cả các em nhìn 

chung đều đã tập trung ôn tập rất tốt và đã nỗ lực hết mình cho 

kì thi. 

Trong một số bài thi, các em cần phải đọc đề thật cẩn thận để 

có thể hiểu rõ câu hỏi và đưa ra câu trả lời chính xác bằng 

tiếng Anh, là ngôn ngữ thứ hai của mình. Xin chúc mừng vì sự 

nỗ lực của các em. 

 

Ngày hội Quốc tế 

 

Nhà trường đang lên kế hoạch tổ chức Ngày hội Quốc tế vào 

cuối học phần Ba. Mỗi giáo viên đã lựa chọn cho lớp mình một 

quốc gia để tìm hiểu và sẽ thật tuyệt với nếu Quý Phụ huynh 

có thể chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm của mình cùng 

các con. Chúng tôi cũng rất hân hạnh được trưng bày những 

món đồ lưu niệm mà Quý vị có thể đóng góp như sách truyện, 

tranh ảnh, quốc kỳ hay các bài hát, đến từ những quốc gia như 

Mỹ, Mexico, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Brazil, Nga, New 

Zealand, Singapore, Đài Loan, Hi Lạp, Úc và Việt Nam. Giáo 

viên chủ nhiệm lớp sẽ gửi tới Quý Phụ huynh thông tin chi tiết 

về sự kiện này trong thời gian tới. 

 

Hoạt động trong dịp lễ Giáng sinh để gây quỹ ủng hộ của 

Hội học sinh 

 

Trong tháng Mười Hai, Hội học sinh đã bán được rất nhiều đồ 

trang trí Giáng sinh cho các bạn học sinh, giáo viên và nhân 

viên nhà trường trong giờ nghỉ trưa. Đây là một thành công lớn 

bởi toàn bộ mặt hàng đã được bán hết chỉ trong vòng 15 phút 

trong ngày đầu tiên; sang đến ngày thứ hai và thứ ba, các mặt 

hàng cũng nhanh chóng được bán hết. Sau ba ngày, các em 

đã thu được 2.300.000 đồng để ủng hộ cho Quỹ Phẫu thuật 

Nụ cười. Hội học sinh xin chân thành cảm ơn toàn thể nhân 

viên, giáo viên, học sinh và phụ huynh đã ủng hộ và hỗ trợ cho 

hoạt động gây quỹ này. 
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Hoạt động bán đồ Giáng sinh gây quỹ ủng hộ 

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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Tổng cộng trong năm học này, Hội học sinh đã quyên góp 

được 13 triệu đồng. Dưới đây là một số chia sẻ cảm nhận của 

thành viên Hội học sinh: 

“Chương trình được các bạn rất yêu thích và chúng ta nên tiếp 

tục tổ chức vào năm tới” – Eric, lớp 4 Quốc tế. 

“Đây là một cách gây quỹ ủng hộ thật tuyệt vời” – Ngọc Thạch, 

lớp 4B 

“Em rất vui khi được góp sức gây quỹ ủng hộ” – Jill, lớp 4B 

“Đây là một thành công lớn và hi vọng sẽ có nhiều hoạt động 

như này hơn nữa” – Hoàng Tú, lớp 5C. 

 

Âm nhạc 

 

Âm nhạc là niềm đam mê của tôi, cũng như của bao học sinh 

tại SIS Vạn Phúc. Hiếm có ngày nào ở lớp âm nhạc mà tôi 

không khỏi bất ngờ trước tài năng của các em. 

Sau nhiều năm giảng dạy tiếng Anh và các môn học khác, tôi 

nhận thấy âm nhạc mang tới nhiều kĩ năng quan trọng cho sự 

phát triển cho trẻ em. Âm nhạc không những giúp các em 

nâng cao khả năng phối hợp trong các hoạt động nhóm mà 

còn là một công cụ giúp các em thể hiện bản thân. Bên cạnh 

những nguyên tắc và luật lệ nghiêm ngặt, các em vẫn có thể  

tự do sáng tạo và cùng tham gia những trò chơi thú vị với âm 

nhạc. Các em có cơ hội khám phá ngôn ngữ và văn hóa của 

hiện tại, quá khứ, của các quốc gia, đồng thời cũng góp phần 

tạo dựng xu hướng âm nhạc của tương lai. Âm nhạc là những 

đam mê vô tận với cái đẹp, với sự hoàn hảo và luôn đổi mới 

hoặc đơn giản chỉ là thư giãn và thưởng thức những ca khúc 

mình yêu thích. 

 

Mark Rodgers 

Giáo viên Âm nhạc 

 

Câu lạc bộ ngoại khóa 

Các em học sinh rất yêu thích các câu lạc bộ ngoại khóa do 

nhà trường tổ chức. Là giáo viên dạy Thể dục, tôi nhận thấy 

các em rất hào hứng với các hoạt động thể thao bởi tính vui 

vẻ, giải trí nhưng đồng thời có cơ hội phát triển các kĩ năng với 

các môn như cầu lông, bóng rổ, bóng đá hay ném đĩa. Tôi 

cũng đã tới tham quan các câu lạc bộ khác như lớp học nấu 

ăn, âm nhạc và thực sự ấn tượng khi thấy các em tỏ ra rất yêu 

thích các hoạt động này. 

 

Thầy Mike 

Giáo viên Thể dục 

 

Các câu lạc bộ Học phần 3 

Danh sách các câu lạc bộ Học phần 3 sẽ được gửi tới Quý vị 

và các em vào tuần cuối của học phần này. Sau đó, các em có 

thể đăng kí tham gia câu lạc bộ yêu thích tại văn phòng. 
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Cùng nhau khám phá âm nhạc 

 

Hoạt động nhóm trong giờ âm nhạc 

 

Vui tập luyện cùng thầy Mike 
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Cuộc thi Olympics Tiếng Anh 

 

Tiếp nối thành công của những học sinh Khối lớp 5 của năm 

học trước (Đặng Nga Mi, Hoàng Anh Chi, Nguyễn Trường 

Phúc và Nguyễn Tú Anh), Nhà trường tiếp tục thành lập đội 

tuyển tham dự thi Olympics Tiếng Anh năm 2016. Đây là cuộc 

thi dành cho học sinh Khối lớp 5. Các em sẽ được kiểm tra 

đánh giá kiến thức và các kĩ năng tiếng Anh. Trường đã chọn 

ra 13 bạn tham gia lớp bồi dưỡng cho cuộc thi năm nay vào 

các chiều thứ Hai hàng tuần sau giờ học. Sau khóa học, 

những học sinh tự tin và xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để 

tham gia cuộc thi. 

 

Thầy Nigel 

 

Kì thi cuối học kì Một 

 

Tất cả các em học sinh đã tham gia kì thi cuối kì với tinh thần 

rất lạc quan. Các thầy cô giáo rất phấn khởi, do đó, không khí 

học tập ở trường cũng rất tích cực. 

Nhà trường dự kiến sẽ tổ chức họp phụ huynh để trao đổi và 

thông báo kết quả kì thi vào tuần thứ hai sau Tết. Giáo viên sẽ 

liên hệ với phụ huynh để thống nhất thời gian gặp phù hợp. 

Chúng tôi sẽ có một buổi họp muộn cho những phụ huynh 

không thể tới trong giờ hành chính. 

Xin cám ơn Quý phụ huynh đã ủng hộ. 

 

Cô Shirley. 

Chủ nhiệm chương trình tiếng Anh 

 

Giải thưởng Học thuật 

 

Quý phụ huynh vui lòng lưu ý, năm nay Nhà trường chỉ có một 

Giải thưởng Học thuật dành cho học sinh ở mỗi lớp. Những 

học sinh này sẽ nhận được một kỉ niệm chương trong 

Chương trình Văn nghệ cuối năm. 

Những học sinh đạt điểm trung bình trên 85% sẽ nhận được 

Giấy khen Xuất sắc tại trường. 

 

Tết 

 

Các em học sinh đang rất háo hức chào đón Tết Nguyên đán 

sắp tới. Các Lớp Song ngữ đã tham gia học gói bánh chưng 

và mang sản phẩm của mình về nhà. Trong khuôn viên 

trường, đào, quất đã được trang trí mang tới không khí Tết và 

các em học sinh rộn ràng hát vang “Tết Tết Tết đến rồi”. 

Nhân dịp Tết Bính Thân, chúng tôi xin kính chúc Quý Phụ 

huynh cùng các em học sinh một năm mới dồi dào sức khỏe, 

an khang và hạnh phúc. 

“Năm mới toàn gia bình an” 
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Học sinh đạt giải thưởng cao trong kì thi 
Olympics Tiếng Anh 2015 

Những chiếc bánh chưng các em tự gói 

Các em học gói bánh chưng 


