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Kỳ thi học kì I 

Chúc mừng tất cả các em học sinh đã nỗ lực học tập cho kỳ thi vào 
Tháng Một vừa qua. Rất nhiều học sinh đạt được kết quả tốt, điều 
này phản ánh những cố gắng của các em và còn thể hiện rõ sự 
quan tâm của thầy cô và gia đình. Chúng tôi cũng nhận thấy các em 
học sinh mới đã có những tiến bộ rõ rệt trong học tập. Quý phụ 
huynh sẽ nhận được kết quả thi của con em mình trong buổi họp 
phụ huynh sau kỳ nghỉ Tết. 

Buổi họp phụ huynh sẽ được tổ chức vào tuần từ ngày 2 đến ngày 6 
Tháng Ba. Chúng tôi sẽ sắp xếp một buổi họp vào buổi tối dành cho 
những phụ huynh không có điều kiện đến họp vào buổi chiều. Đây 
là buổi họp quan trọng giữa phụ huynh và giáo viên để trao đổi 
thông tin về tình hình học tập cũng như các phương thức giúp con 
em mình tiến bộ trong học tập. Tại buổi họp phụ huynh, Quý vị sẽ 
gặp cả giáo viên Tiếng Việt và giáo viên Tiếng Anh của con để biết 
về tình hình học tập của con em mình trong thời gian vừa qua và 
nhận bảng điểm học kỳ I . 

Lịch hẹn sẽ được gửi về nhà vào khoảng từ ngày 25 đến27 tháng 
Hai để Quý vị lựa chọn thời gian họp phù hợp. Rất mong Quý phụ 
huynh thu xếp thời gian để tham dự buổi họp quan trọng này. 

 

Giải thưởng học tập 

Vào cuối mỗi năm học, nhà trường sẽ trao những giải thưởng đặc 
biệt cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Quán 
quân trong học tập của mỗi lớp sẽ được trao tặng Kỷ niệm chương 
tại buổi Biểu diễn Văn nghệ cuối năm tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 
Quốc gia. Danh hiệu Quán quân trong học tập sẽ được bình chọn 
dựa trên kết quả học tập trong hai học kỳ của học sinh. 

Nhà trường cũng sẽ trao giải “ Ngôi sao tương lai” cho học sinh có 
kết quả học tập nhiều tiến bộ nhất trong học kỳ II so với kết quả của 
học kỳ I. 

 

Kỳ thi Olympic Tiếng Anh 

Nhà trường biểu dương 10 học sinh đứng đầu khối Lớp 5 đang 
chuẩn bị cho cuộc thi Olympic Tiếng Anh sẽ được tổ chức vào 
tháng Ba tới. Các em đang tham gia các buổi học thêm sau giờ lên 
lớp để củng cố các kỹ năng viết và cả kỹ năng nói trong Tiếng Anh.  
Cảm ơn thầy Nigel, cô Shirley đã và đang giúp các em ôn tập, và 
cảm ơn các thầy cô giáo trong trường đã dành thời gian để giao tiếp 
rèn luyện kỹ năng cùng các em. Chúc các em may mắn và làm bài 
thi tốt. 

NỘI DUNG 
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Chúc Quý phụ huynh và các em học sinh đón 

một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an 

khang, thịnh vượng 

 

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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Thi đấu bóng đá 

Cảm ơn thầy John Shoulders đã đưa đội bóng đá nữ của Trường 
SIS @ Ciputra đến thi đấu giao hữu với đội bóng đá nữ của trường 
ta trước kỳ nghỉ Tết. Bóng đá nữ là một môn thể thao đang phát 
triển ở các trường quốc tế bởi tính cạnh tranh, an toàn và luyện thể 
lực tốt. Năm ngoái, chúng ta đã có một trận đấu thú vị với đội bóng 
đá nữ trường SIS tại Ciputra và năm nay chúng ta lại tiếp tục tổ 
chức cho các em được đấu giao hữu với nhau. Trường chúng ta 
cũng sẽ tổ chức thi đấu bóng đá giao hữu cho học sinh nam trước 
Tết.  

 

Ngày hội Quốc tế 

Ngày hội Quốc tế sẽ được tổ chức taị trường vào ngày 22 tháng Tư 
(ngày cuối cùng của Học phần ba). Mỗi lớp sẽ chọn một quốc gia và 
sẽ trang trí lớp học theo chủ đề đất nước đó. Mỗi học sinh sẽ được 
phát một hộ chiếu và sẽ đi đến các “nước” khác để tìm hiểu về văn 
hóa, lịch sử, địa lý của các quốc gia đó. Các em có thể tham gia vào 
một hoạt động tiêu biểu, thưởng thức âm nhạc và nếm thử những 
món ngon đặc trưng của đất nước đó. Chúng tôi sẽ sớm gửi tới Quý 
vị thông tin chi tiết về ngày hội. Quý phụ huynh có thể cùng tham gia 
và ủng hộ cho ngày hội bằng các món ăn, đồ thủ công hay đơn giản 
là trợ giúp chúng tôi vào ngày diễn ra sự kiện. 

 

Cuộc thi Tài năng Vạn Phúc 

Tiếp nối sự thành công của cuộc thi Tài năng Vạn Phúc năm trước  
cùng với việc rất nhiều tiền đã được quyên góp cho tổ chức từ thiện 
của địa phương, năm nay Hội học sinh dự kiến cũng sẽ tổ chức sự 
kiện đặc biệt này trong thời gian sớm nhất. Nếu học sinh có khả 
năng về hát, nhảy hoặc chơi nhạc cụ thì bây giờ là thời điểm thích 
hợp để các em bắt đầu luyện tập cho các cho tiết mục của mình. 
Hội học sinh sẽ tổ chức vòng loại sau Tết và kế hoạch sẽ được 
thông báo sớm tới tất cả học sinh trong trường. 

 

Tham gia buổi học vẽ với họa sĩ người Argentina 

Trường Vạn Phúc đã đón một họa sĩ người Argentina tới thăm 
trường. Họa sĩ đang làm việc cho dự án giới thiệu các tác phẩm hội 
họa của trẻ em tới bạn bè trên toàn thế giới. Họa sĩ đã dạy vẽ cho 
một nhóm học sinh của Trường chúng ta. Các em đã vẽ những bức 
tranh về Siêu anh hùng và chân dụng tự họa của bản thân. Các tác 
phẩm của các em sẽ được đăng tải trên 

website:  http://pequeniosgrandesmundos.org/ cũng như trên 

website của trường http://vanphuc.sis.edu.vn 

 

Ủng hộ sách 

Dưới sự hướng dẫn của thầy Rod, giáo viên Lớp 4 quốc tế, Hội học 
sinh đang kêu gọi ủng hộ sách. Quý vị hãy ủng hộ Hội học sinh 
những cuốn sách đã đọc hoặc không còn dùng đến, sách có thể 
bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh bao gồm nhiều thể loại . Những 
cuốn sách này sẽ được tặng cho các trường học gặp nhiều khó 
khăn, chưa có điều kiện mua sách, truyện cho học sinh. Đọc sách 
rất cần thiết đối với sự phát triển trí tuệ ở trẻ, bởi vậy, sự ủng hộ 
của Quý vị sẽ đem đến những thay đổi tích cực cho học sinh của 
những ngôi trường này. 

 

Những hình ảnh về các hoạt động của học sinh của Trường 

Nếu Quý vị muốn xem một số hình ảnh về các hoạt động của nhà 
trường, Quý vị có thể truy cập vào trang web của trường: 
http://vanphuc.sis.edu.vn, mục Thư viện ảnh. Những bức ảnh được 
chụp từ các sự kiện như Rằm trung thu, chuyến thăm của đội bóng 
Brazil, hội chợ Giáng sinh, buổi Biểu diễn Văn nghệ cũng như hoạt  
động dã ngoại của một số lớp. 
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Khởi đầu cho hoạt động ủng hộ sách của  
Hội học sinh 

 

 

Họa sĩ người Argentina dạy vẽ cho học sinh của 
Trường SIS@Vạn Phúc 

 

Học sinh chụp ảnh với họa sĩ người Argentina  
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