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Mùa lễ hội 

Đây là thời điểm tuyệt vời trong năm khi các thầy cô, những 

người đã góp phần chăm sóc và rèn luyện các em, được nhận 

những lời chúc mừng và tri ân từ Quý vị phụ huynh. 

Chúng ta cũng háo hức đón mừng hai dịp lễ đặc biệt Giáng 

sinh và Tết sắp tới. Nhà trường đã gửi tới Quý vị và các em 

thông tin về lễ Giáng sinh. Xin Quý vị vui lòng đọc thêm thông 

tin bên dưới. Tôi tin chắc rằng các em học sinh đang rất háo 

hức đón Tết cùng gia đình và người thân. 

Các kì thi cũng sắp diễn ra, chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý vị 

thông tin cần lưu ý trong buổi họp phụ huynh về kì thi đánh giá 

kết quả tới. 

 

Hội chợ Giáng sinh 

 

Hội chợ Giáng sinh năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 5 

tháng 12 tại cơ sở trường tại Gamuda Gardens với sự tham 

gia của các cơ sở trường đến từ Ciputra, Tháp Hà Nội, The 

Manor, Vạn Phúc. Trường SIS tại Gamuda Gardens sẽ tổ 

chức sự kiện lần này, đồng thời làm lễ khánh thành trường 

mới. Thư mời tham dự đã được gửi tới Quý phụ huynh qua 

hòm thư điện tử.  

Tiền ủng hộ trong hội chợ sẽ được gửi tới Tổ chức Phẫu thuật 

Nụ cười. Quý vị và các em có thể liên hệ mua phiếu tại trường 

trước ngày lễ hội hoặc tại Gamuda vào ngày diễn ra lễ hội. 

Hội chợ có rất nhiều gian hàng như vẽ mặt, bóng đá, câu cá và 

ăn uống. Ngoài ra, các em sẽ được nhận kẹo, chụp ảnh cùng 

ông già Noel và các chú lùn. 

 

Buổi họp Phụ huynh về Kì thi đánh giá kết quả 

 

Nhà trường đã gửi Quý Phụ huynh thư mời tới dự buổi họp 

cung cấp thông tin về kì thi đánh giá kết quả vào lúc 18:30 thứ 

Năm, ngày 3 tháng 12. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý vị biểu 

mẫu chi tiết về thời gian thi, độ dài bài thi và các dạng câu hỏi 

của đề thi. 
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Hội chợ Giáng sinh 2014 

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 

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. 



 
 
 
 
 
 
 

Trang 2 / 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày hội Thể thao 

Ngày hội Thể thao năm nay đã diễn ra thành công tốt đẹp. 
Các thầy cô giáo, các em học sinh, và cả Ban giám hiệu Nhà 
trường đều chuẩn bị trang phục cho ngày hội. Các em được 
chia thành bốn đội Vàng, Xanh lá, Xanh da trời, Đỏ và đã 
chơi hết sức mình trong ngày hội. 

Kết quả chung cuộc, đội Vàng một lần nữa giành chiến thắng 
sát sao và lập thành tích thắng ba năm liên tiếp. Nếu như 
đây là giải vô địch thế giới, các em chắc chắn sẽ được giữ 
cúp! Xin chúc mừng tất cả các em đã có một ngày hội đầy 
tinh thần thể thao và đồng đội. 

Câu lạc bộ ngoài giờ học 

Các câu lạc bộ Học phần Hai đã khởi động và nhận được 
nhiều phản hồi tốt từ học sinh. Các em rất thích thú với nhiều 
hoạt động mới mang tính giải trí, giáo dục và sáng tạo như 
câu lạc bộ Nghệ thuật với sự hướng dẫn của cô Kym. Câu 
lạc bộ của cô Kym rất vui, giàu tính giáo dục và các em học 
sinh cũng rất yêu thích việc làm ra các tác phẩm nghệ thuật 
xinh xắn. Các em cũng được vui chơi tại câu lạc bộ Ném đĩa 
Frisbee dưới sự hướng dẫn của cô Emily, một người rất đam 
mê môn thể thao này. Các em cũng có rất nhiều niềm vui và 
học được nhiều điều tại câu lạc bộ Ukelele với thầy Mark. 

Hội Học sinh 

Học phần này là một học phần bận rộn đối với Hội Học sinh 
bởi các em sẽ kêu gọi ủng hộ cho ba tổ chức từ thiện. Đó là 
Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười, giúp các em nhỏ bị dị tật hở 
hàm ếch được phẫu thuật, để các em có thể ăn uống, trò 
chuyện và vui đùa. Các thành viên của Hội học sinh đã tới 
thăm và trao tặng các món quà có ý nghĩa tới các em nhỏ tại 
bệnh viện. Rất nhiều nụ cười đã được sẻ chia. Hai tổ chức 
thiện nguyện khác là Quỹ Bác Ái (Samaritans Purse) và Hội 
chữ thập đỏ Quốc tế. Đây là các tổ chức cứu trợ thiên tai uy 
tín trên toàn thế giới.  

Học phần này, các em đã bán đồ ăn nhẹ trong giờ nghỉ trưa 
và sẽ tổ chức ngày mặc đồ tự do để quyên góp từ thiện. 

Xin chân thành cám ơn Quý vị Phụ huynh đã ủng hộ Hội học 
sinh, giúp các em có thể góp sức hỗ trợ của mình tới các khu 
vực trong và ngoài nước.   

Những thành tích đáng tự hào của SVIS 

Trong Lễ tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiên 

tiến và người tốt việc tốt năm học 2014 – 2015 của ngành 

Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình vừa qua, trường Tiểu học 

Việt Nam Singapore  đã vinh dự nhận được Giấy khen “Tập 

thể lao động Tiên tiến” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

Ba Đình trao tặng. 
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Câu lạc bộ Cờ 

 

Đội Vàng giành chiến thắng trong Ngày hội Thể thao 

 

Hội học sinh trong hoạt động bán bỏng ngô gây 

quỹ từ thiện 
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Điều này có được là bởi những thành tích rất đáng tự hào 

trong giảng dạy, học tập, tu dưỡng và rèn luyện của thầy và 

trò. Năm học trước, cô Phạm Thị Huyền Trang cùng các học 

sinh lớp 5B vinh dự được nhận giải Ba trong Hội thi chuyên 

đề “Lịch sử địa phương” do Phòng Giáo dục và Đào tạo 

quận Ba Đình tổ chức. Học sinh khối 5 đã đoạt 2 giải Nhì, 1 

giải Ba và 1 giải Khuyến khích trong kì thi “Olympic Tiếng 

Anh” do Thành phố Hà Nội tổ chức. Tất cả các đại diện của 

trường chúng ta tham dự đều đạt được giải. 

Tham gia cuộc thi “An toàn giao thông vì nụ cười trẻ thơ” do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với công ty Honda Việt 

Nam tổ chức, học sinh của trường đạt giải Khuyến khích. 

Chúng ta hãy cùng cố gắng hơn nữa để giành được nhiều 

thành công hơn nữa trong năm học 2015 – 2016. 

Tháng 11 – Tháng Tri ân Thầy Cô 

20/11 là dịp để mỗi người trong chúng ta thể hiện lòng kính 

trọng cũng như tình cảm yêu mến của mình với các thầy cô 

giáo – những người đã hết mình chăm sóc, dạy dỗ thế hệ trẻ 

tương lai của đất nước.  

Trong cuộc thi làm báo tường chào mừng Ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11, nhiều tập thể lớp đã giành được những giải 

thưởng cao. “Lá thư gửi cô” với những vần thơ ngây thơ mà 

trong sáng của lớp 3C đã giành được Giải Nhất. Lớp 5B đạt 

Giải Nhì với tờ báo “Hoa nắng gửi cô”. Lớp 4B được trao 

Giải Ba vì có những bài văn thật hay.   

Những vần thơ, những câu văn mộc mạc, những bức tranh 

với các nét vẽ dẫu còn nguệch ngoạc sao mà đáng yêu đến 

thế. Bởi nó khiến người đọc xúc động bởi những tình cảm 

học trò chân thật, hồn nhiên, trong sáng, chất chứa, tràn đầy 

tự mỗi trái tim!  

Hãy cùng thưởng thức một bài viết xuất sắc trong số các tác 

phẩm đọat giải: 

Cô giáo của tôi 

 

“Tôi yêu cô giáo của tôi 

                        Ngày ngày đến lớp dạy tôi bao điều 

                                Từ nét chữ, đến dáng ngồi 

                        Ân cần, trìu mến, dịu dàng, yêu thương 

                                 Lời cô ấm áp trong lòng 

                           3C hạnh phúc bên cô mỗi ngày.” 

Nguyễn Mai Linh, lớp 3C 
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Tác phẩm dự thi “An toàn Giao thông” của học sinh 
Nguyễn Mai Linh, lớp 3C 

Tác phẩm dự thi “An toàn Giao thông” của học sinh 
Minh Anh, lớp 5B 

 

Báo tường “Lá thư gửi Cô” của lớp 3C 


