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Hội Học sinh quyên góp sách từ thiện 
 
Hội Học sinh nhà trường đã phát động đợt quyên góp sách báo tiếng 
Việt để làm từ thiện. Trong suốt một tháng, các em học sinh đã liên 
tục thu gom sách còn tốt để gửi tặng cho một trường còn khó khăn  
ở tỉnh Hòa Bình. 
 
Những cuốn sách này sẽ giúp các em học sinh mở mang kiến thức, 
nâng cao chất lượng học tập và có cơ hội khám phá thế giới xung 
quanh qua sách. 
 
Các thành viên của Hội Học sinh đã tới thăm trường tiểu học Lương 
Mỹ để trao tặng sách và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các 
em học sinh và giáo viên. 
 
Các em học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo luôn hết lòng ủng hộ 
Hội học sinh trong các hoạt động từ thiện, giúp học sinh thể hiện 
lòng nhân ái và hiểu tầm quan trọng của việc giúp đỡ mọi người. 
Những hoạt động thiện nguyện này bổ trợ rất lớn cho một trong 
những mục tiêu học tập của hệ thống trường Quốc tế Singapore: 
‘Trở thành những công dân năng động và có trách nhiệm”. 
 
Hội Học sinh xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của tất cả Quý vị! 
 
Hội Học sinh – SIS Vạn Phúc 
 
Ngày hội Thông tin 

 
Vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 3, Nhà trường vui mừng chào đón Quý 
vị Phụ huynh và các em học sinh Lớp Dự bị Tiểu học tới thăm 
trường, tham gia các hoạt động nhân ngày lễ Phục sinh và tìm hiểu 
thông tin chương trình Lớp 1. Các em học sinh đã cùng tham gia trò 
chơi tìm trứng Phục sinh, làm mặt nạ, làm túi Phục sinh và chơi các 
trò chơi theo chủ đề lễ Phục sinh trên máy tính bảng. Các thầy cô và 
các em đã cùng nhau vui chơi và tham gia các hoạt động để các bậc 
Phụ huynh có thời gian gặp gỡ với Ban giám hiệu Nhà trường và 
các thầy cô giáo khác. 
 
Vào cuối buổi, Nhà trường đã tổ chức bốc thăm trúng thưởng cho 
các Phụ huynh đã đăng kí thông tin. Xin chúc mừng học sinh Lim 
Hayun đã may mắn nhận được phần thưởng là một chú thỏ bông 
xinh xắn. 
 
Nếu Quý vị mong muốn tìm hiểu thêm thông tin tuyển sinh Lớp 1, vui 
lòng liên hệ cô Giang qua hòm thư điện tử 
giang.tranthu@vanphuc.sis.edu.vn. 
 

NỘI DUNG 

• Hội Học sinh quyên góp sách từ thiện 

• Ngày hội Thông tin 

• Lễ kết nạp Đội Thiếu niên Tiền phong 

• Cuộc thi Olympics Tiếng Anh 

• Chuyến viếng thăm của Hiệp hội các 

trường Đại học và Cao đẳng miền Tây 

Hoa Kỳ WASC tới nhà trường 

• Ngày hội Quốc tế 

 

 

 

                      www.kinderworld.net 

 
 

Địa chỉ: 2D Ngoại giao Đoàn Vạn Phúc 
46 Vạn Bảo, quận Ba Đình, Hà Nội  

Điện thoại: (84-4) 3726 1601 – Fax: (84-4) 3726 1600 

Email: enquiry@vanphuc.sis.edu.vn   

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VẠN PHÚC 

   
Tháng Ba năm 2016 

 

Phụ huynh và học sinh lớp Dự bị Tiểu học  

nhận giải bốc thăm trúng thưởng 

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.   

 

TẦM NHÌN 

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. 

SỨ MỆNH 



 
 
 
 
 
 
 

     Page 2 of 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ kết nạp Đội Thiếu niên Tiền phong 
 

Vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 3 vừa qua Lễ kết nạp Đội Thiếu niên Tiền 
phong đã diễn ra trang trọng với sự tham dự của các em học sinh. 
Các đại biểu khách mời gồm có thầy Nguyễn Văn Nại, cô Phạm 
Huyền Trang, đại diện của Ban giám hiệu SVIS và cô Sue, thầy 
Charlie, đại diện của SIS. Ngoài ra còn có đại diện của Liên đội Thiếu 
niên tiền phong là cô Phạm Thu Lê – Tổng phụ trách Đội cùng sự hiện 
diện đông đảo của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh Khối 3. 
Sau phần phát biểu tóm tắt sơ lược của cô Lê về lịch sử Đội thiếu niên 
Tiền phong là lễ trao khăn quàng đỏ dành cho các Đội viên mới. Các 
em đã đọc Lời hứa của Đội thiếu niên Tiền phong. Thầy Nại và cô Sue 
gửi lời chúc mừng và khuyến khích các em hãy luôn ghi nhớ và thực 
hiện những nội quy của Đội. Sau khi chụp ảnh lưu niệm, các thầy cô 
và các em đã tới tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh. 

 

Cuộc thi Olympics Tiếng Anh 
 

Vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 vừa qua, bốn học sinh đại diện của 
trường gồm Quỳnh Anh, Hoàng Tú, Trung Nguyên và Nhật Minh đã 
tham dự vòng sơ loại cuộc thi Olympics Tiếng Anh quận Ba Đình. 
Trước đó, các em đã tham gia lớp bồi dưỡng với sự trợ giúp từ cô 
Shirley và thầy Nigel để chuẩn bị cho cuộc thi này. Kết quả sẽ được 
công bố trong thời gian tới. Xin cám ơn các em vì sự chăm chỉ, nỗ lực, 
tự tin và trách nhiệm của mình. 
 

Đây là cuộc thi Tiếng Anh mở rộng cấp thành phố với hơn 1100 thí 
sinh tham gia và chỉ 10% thí sinh đạt số điểm cao nhất sẽ được dự thi 
tiếp vòng thi nói. 
 

Chuyến viếng thăm của Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng 
miền Tây Hoa Kỳ WASC tới nhà trường 
 

Từ ngày 14 đến 18 tháng Ba, nhà trường vui mừng chào đón các 
thành viên của Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng miền Tây 
Hoa Kỳ (WASC) tới thăm và làm việc. Các thành viên của đoàn bao 
gồm các chuyên gia giáo dục đến từ các trường ở Malaysia, 
Myanmar, Thái Lan và Mỹ. Sau một tuần thăm các lớp học và tiếp xúc 
với đội ngũ giáo viên, nhân viên trường, đoàn đại biểu WASC đã đưa 
ra những nhận xét với trường SIS tại Vạn Phúc như sau: 
 

Chương trình học có kết cấu chặt chẽ và hợp lý, cùng với đó là các 
hoạt động bổ trợ hữu ích. 
Khuyến khích sự tham gia của phụ huynh cả ở trường và ở nhà để hỗ 
trợ tối đa việc học tập của học sinh 
Công nghệ thông tin được tích hợp trong học tập 
Chương trình giảng dạy tiếng Việt và tiếng Trung được triển khai có 
hiệu quả 
Tất cả các nhân viên có bằng cấp đạt tiêu chuẩn, tận tâm, yêu nghề 
và luôn hỗ trợ học sinh tối đa. 
 

Đoàn đại biểu WASC cũng nêu ra một số điểm cần lưu ý để nhà 
trường phát tiếp tục cải thiện.  Không khí học tập ở trường rất sôi nổi, 
các học sinh và thầy cô rất vui vẻ và đã xây dựng được một môi 
trường học tập tích cực. Đoàn đại biểu WASC tin rằng Ban Giám hiệu 
trường SIS tại Vạn Phúc sẽ phát triển môi trường học tập tốt hơn nữa 
trong kế hoạch phát triển 5 năm tới từ những ý kiến đóng góp mà 
WASC đưa ra. 
 

Ngày hội Quốc tế 
 

Giáo viên và học sinh các lớp đang tìm hiểu nghiên cứu về các quốc 
gia khác nhau trên thế giới để chuẩn bị cho Ngày hội Quốc tế được tổ 
chức vào ngày 22 tháng Tư tới. Các thầy cô giáo sẽ gửi tới Quý vị 
thông tin về quốc gia mà mỗi lớp lựa chọn. Chúng tôi rất hân hạnh nếu 
có thể nhận được sự hỗ trợ từ Quý phụ huynh qua việc đóng góp các 
thông tin, hình ảnh hoặc các đồ lưu niệm đặc trưng của các quốc gia 
tới giáo viên lớp. 
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Đội viên thiếu niên tiền phong tại bảo tàng  
Hồ Chí Minh 

 

Đội viên thiếu niên tiền phong tại bảo tàng  
Hồ Chí Minh 

 

Đoàn WASC gặp gỡ phụ huynh học sinh 


