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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.
NỘI DUNG

Họp Phụ huynh

•
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Chúng tôi rất vui khi đã có nhiều phụ huynh tới tham dự buổi họp
cùng với giáo viên vừa qua. Đây là cơ hội tốt để giáo viên nhà trường
trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của học sinh cũng như
những tiến bộ của các em.
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Giáo viên cũng rất sẵn lòng gặp gỡ Quý vị vào một dịp khác.Tuy
nhiên, xin Quý vị đặt hẹn trước vì các thầy cô còn có các lịch họp
khác hoặc tham gia hướng dẫn các câu lạc bộ ngoài giờ. Chúng tôi
rất vui được giúp đỡ cũng như chia sẻ thêm với Quý vị về các
phương thức để giúp các em học hiệu quả.
Quý vị có thể quan tâm tìm hiểu về những trang mạng giáo dục hay
các phần mềm ứng dụng để tạo động lực và niềm say mê cho các
em trong học tập.
APMOPS – Kỳ thi Olympic Toán Châu Á Thái Bình Dương
Tập đoàn Giáo dục KinderWorld hân hạnh là nhà tài trợ cho cuộc thi
APMOPS 2015 và việc đăng ký dự thi đã được tổ chức tại SIS @
Vạn Phúc. Vòng 1 sẽ được tổ chức tại SIS @ Cầu Giấy vào ngày 11
Tháng Tư. Tám học sinh đạt kết quả cao nhất ở Vòng 1 sẽ được mời
tham dự Vòng Chung kết Kỳ thi APMOPS 2015 và Lễ trao giải tại
Học viện Hwa Chong, Singapore vào Thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm
2015. Tập đoàn Giáo dục KinderWorld sẽ tài trợ toàn bộ chi phí vé
máy bay khứ hồi tới Singapore cho tám học sinh này.
Sinh hoạt đầu tuần và dự giờ

Trận đấu bóng giữa SIS @ Vạn Phúc với
Concordia Hà Nội
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Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế 22 tháng Tư, chúng tôi có mời một vài vị
khách đặc biêt đến buổi sinh hoạt đầu tuần để cùng trao đổi về văn
hóa, nâng câo sự hiểu biết quốc tế và sự tương thân tương ái.
Khách mời đầu tiên của chúng tôi là Thiếu tá David Temple đến từ
lực lượng phòng không Hoa Kỳ, ông là thành viên của đội đặc nhiệm
tại Đại sứ quán Mỹ giúp tăng cường mối quan hệ Việt - Mỹ qua các
hoạt động mang tính thực tế và nhân văn. Thiếu tá Temple đã nói
chuyện với hoc sinh trong buổi sinh hoạt đầu tuần sau đó ông đã đến
thăm hai lớp Quốc tế. Các em đã hỏi ông nhiều câu hỏi ngộ nghĩnh
ví dụ như: “Ông đã từng nếm tiết rắn chưa?”.
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Trận đấu bóng giữa trường SIS @ Vạn Phúc với trường
Concordia Hà Nội
Thứ Ba ngày 17 tháng Ba, đội bóng đá nam và nữ của trường đã
đấu giao hữu với trường Concordia Hà Nội. Hai đội đã hòa 1-1 trong
hiệp đầu. Kết thúc trận đấu những chú hổ con của SIS @ Vạn Phúc
đã chơi hết sức mình và giành chiến thắng 3-2 trước những cầu thủ
tài năng của Concordia. Chúc mừng cả hai đội.
Hoạt động ngoại khóa sau giờ học tại Vạn Phúc

Thiếu tá David Temple, khách mời đến từ lực lượng
phòng không Mỹ

Đã có rất nhiều học sinh đăng ký và tham gia vào câu lạc bộ sau giờ
học tại SIS @ Vạn Phúc. Các em đang học nấu những món ăn tuyệt
vời với những thực phẩm bổ dưỡng, tươi và ngon tại câu lạc bộ nấu
ăn của PIU. Thầy Charlie và các em học sinh có thể chia sẻ thêm
với Quý vị về hoạt động này. Trong câu lạc bộ mới ném đĩa nhựa
Frisbee, học sinh được học một trò chơi ném đĩa phổ biến. Ở trò
chơi này, hai đội thi đấu với nhau, ném, bắt và dùng chiến thuật để
cuối cùng bắt được đĩa Frisbee trong khu vực cầu môn. Bóng rổ,
bóng đá, cầu lông tiếp tục giúp các học sinh phát triển các kỹ năng
và sự cạnh tranh. Câu lạc bộ nghệ thuật ngày càng được yêu thích
khi có ba giáo viên cùng tham gia hướng dẫn các em làm ra các tác
phẩm nghệ thuật độc đáo. Nhiều học sinh yêu thích âm nhạc tham
gia vào câu lạc bộ của thầy Mark và nhiều em còn đến phòng dạy
nhạc của thầy để chơi nhạc sau giờ ăn trưa. Chúng tôi đã có nhiều
câu lạc bộ hơn, nhiều học sinh tham gia hơn và đội ngũ giáo viên
luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa với các em. Hãy
tiếp tục theo dõi các câu lạc bộ ngoại khóa của chúng tôi ở Học
phần Bốn.
Các chuyến dã ngoại của học sinh Khối 5

Thầy Charles cùng với học sinh tại lớp học nấu ăn

Lớp 5 Quốc tế đã có một khởi đầu thú vị trong học phần này với
chuyến thăm quan Bảo tàng lịch sử tự nhiên Việt Nam.Việc nghiên
cứu những cổ vật được tìm thấy ở Việt Nam trước năm 2500 trước
Công nguyên từ các khai quật khảo cổ học đã giúp học sinh có thêm
những hiểu biết về nền văn hóa độc đáo và cổ xưa của Việt Nam.
Chuyến đi cũng là cơ hội giúp cho học sinh Lớp 5 Quốc tế tăng
cường kiến thức Tiếng Anh về văn hóa cổ đại.
Tất cả học sinh Khối 5 cũng đã có buổi học pha chế và trang trí các
đồ uống đặc biệt cùng với nhân viên của Pegasus. Các em được tự
pha đồ uống cho mình và cùng nhau thưởng thức. Một số em nghĩ
rằng đồ uống quá chua, một số lại cho rằng quá ngọt nhưng tất cả
đều thấy rất tuyệt và muốn uống thêm nữa.
Lớp 5B và 5C đã có chuyến dã ngoại nửa ngày tới Trung tâm Star
Bowling Hà Nội trước Tết. Các em đã rất thích thú khi được học một
số kỹ năng mới và cùng nhau tham gia thi đấu. Bowling là một hoạt
động mới đối với nhiều em và các em phải vận dụng suy nghĩ và
sức mạnh của tay để phát bóng xuống đường băng và tính điểm.
Hội Học sinh

Học sinh lớp 5 học pha chế đồ uống
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Hội Học sinh trường SIS @ Vạn Phúc đã rât bận rộn trong những
tháng vừa qua. Hội học sinh đã kêu gọi và quyên góp được hơn 400
cuốn sách Tiếng Việt và Tiếng Anh để chuyển đến cho một ngôi
trường có hoàn cảnh khó khăn thuộc ngoại thành Hà Nội.
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Hội Học sinh đã bỏ phiếu kín để chọn ra một hoạt động cho ngày
Valentine. Cuối cùng các em quyết định tự làm các hòm thư cho
từng lớp và bán thiệp chúc mừng trong giờ nghỉ trưa. Sự kiện này là
một cơ hội để các em thử sức với những ý tưởng mới. Học sinh
trong trường đã mua thiệp để tặng cho bố mẹ và các giáo viên mua
để tặng cho người thân yêu của mình. Hội học sinh đã có một sự
kiện thành công , thú vị và vui vẻ cho tất cả mọi người tham gia.
Dù lịch làm việc bận rộn, Hội học sinh cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho
cuộc thi Tìm kiếm tài năng Vạn Phúc. Hội đã dành nhiều thời gian
lên tiêu chí đánh giá và dự hàng chục cuộc thử giọng để lên kế
hoạch cho một buổi biểu diễn lớn vào tháng Tư này. Mong Quý vị
nhiệt tình ủng hộ khi chương trình bắt đầu bán vé.
Thực tập sinh tại Vạn Phúc
Tập đoàn KinderWorld liên kết với một số trường Đại học trong
nước, sắp xếp những giáo viên có kinh nghiệm của trường hướng
dẫn các giáo sinh trong kỳ thực tập. Các giáo sinh quan sát và giúp
đỡ các giáo viên trên lớp và trong các hoạt động ngoài lớp. Hiện tại,
trường có bảy giáo sinh dạy chương trình Tiếng Việt và bốn giáo
sinh dạy giáo dục thể chất đang làm việc cùng với các giáo viên Việt
Nam và giáo viên nước ngoài .
Chương trình Tiếng Việt cho học sinh Việt Nam trong Chương
trình Quốc tế

Chuyến dã ngoại của Lớp 5 Quốc tế đến Bảo
tàng lịch sử tự nhiên Việt Nam

Từ Học phần Ba, chúng tôi bắt đầu giảng dạy Chương trình Tiếng
Việt cho học sinh Việt Nam trong Chương trình Quốc tế vào buổi
chiều. Nhà trường thực hiện chương trình này nhằm tuân thủ quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, đảm bảo học sinh Việt
Nam được học về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.
Các giáo viên Tiếng Việt sẽ đảm nhận việc giảng dạy chương trình
này và sẽ gửi báo cáo kết quả học tập cho phụ huynh.
Những hoạt động trong Chương trình Việt Nam
Ngày 16 tháng Ba, 39 học sinh các khối lớp đã tham gia cuộc thi Viết
chữ đẹp do trường Tiểu học Việt Nam Singapore tổ chức. Cuộc thi
nhằm khuyến khích các tài năng viết chữ đẹp đồng thời rèn luyện
tính cẩn thận trong học tập.
Ngày 26 tháng Ba sắp tới nhà trường sẽ tổ chức lễ Kết nạp Đội cho
các em học sinh Khối 3 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện
diễn ra hàng năm và được các đội viên tương lai mong đợi. Từ đầu
tháng các em đã được học các nghi thức, các bài hát truyền thống
của Đội. Các em cũng được tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát
triển của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Chúc mừng các
em từ nay được mang trên vai chiếc khăn quàng thắm màu cờ Tổ
quốc. Chúc các em luôn xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, là đội
viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Lớp 5B và 5C tại Trung tâm Star Bowling Hà Nội
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