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Bắt đầu Học phần Hai 

Tôi xin gửi lời chào trân trọng tới các gia đình tại SIS Vạn 
Phúc. Trong bản tin tháng này, chúng tôi xin gửi tới Quý vị 
thông tin về những hoạt động đã diễn ra cuối Học phần Một và 
những sự kiện sắp diễn ra trong Học phần Hai. 

Học phần Một kết thúc với một ngày học đầy màu sắc và vui 
nhộn. Các em học sinh lớp nhỏ đã đến thăm các lớp lớn và 
cùng chơi trò “Cho kẹo hay bị ghẹo”. Các em đã tham gia 
nhiều trò chơi thú vị và rất hào hứng khi được mặc các trang 
phục hóa trang nhân ngày lễ Halloween. 

Trong lễ hội Halloween, Hội học sinh đã tổ chức cuộc thi bình 
chọn trang phục hóa trang đẹp nhất dành cho học sinh lớp lớn. 
Xin chúc mừng Hoàng Anh Lớp 4C đã giành chiến thắng trong 
cuộc thi này. 

Các lớp học đã nghiêm túc tiếp tục những tiết học chiều sau 
giờ nghỉ sôi nổi và đầy hứng khởi. 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 

Học sinh toàn trường đều rất náo nức với các hoạt động kỷ 
niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11 nhằm tri ân những đóng 
góp quan trọng của các thầy cô giáo đối với sự trưởng thành 
của các em. Các em đã tự tay làm thiệp và hoa gửi tới các 
thầy cô giáo của mình. 

Chúng tôi xin gửi lời cám ơn chân thành tới các bậc phụ huynh 
đã dành tình cảm cho các thầy cô giáo nhân ngày lễ đặc biệt 
này. 

Hội Học sinh 

Hội Học sinh đã bầu chọn bạn Nathaniel Hoang Dickerson Lớp 
4 Quốc tế giữ vai trò Chủ tịch và bạn Nguyễn Tú Anh lớp 5B là 
Phó Chủ tịch Hội. 

Hoạt động đầu tiên của Hội trong ngày lễ Haloween là một cơ 
hội học hỏi quý báu đối với các thành viên trong Hội. 
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Các em học sinh trong cuộc thi Hóa trang 

trong ngày lễ Halloween 

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. 



 
 
 
 
 
 

Trang 2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các em học được rằng để tổ chức được một sự kiện cần phải 
có kế hoạch chu đáo và sự linh hoạt bởi nhiều tình huống có 
thể phát sinh ngoài dự kiến. Hội Học sinh đã giúp trang trí 
căng tin, chuẩn bị nhạc, trang phục hóa trang, giải thưởng, 
dẫn chương trình, chuẩn bị giấy khen cho học sinh đạt giải và 
thu dọn sau khi chương trình kết thúc. Các em đã có một buổi 
họp tổng kết những phần việc đã làm tốt và rút kinh nghiệm 
cho những hoạt động sau này. 

Hội Học sinh cũng vận động học sinh trong trường lập quỹ từ 
thiện cho Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười. Tất cả thành viên của 
Hội đã đến từng lớp để quyên góp cho quỹ từ thiện. Hội đã có 
một hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện chào đón Giáng sinh 
rất thành công và quyên góp được 8.617.000VNĐ. Các em sẽ 
tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động khác để gây quỹ cho tổ chức 
từ thiện này. 

Hội chợ Giáng sinh 

Hội chợ Giáng sinh năm nay sẽ được tổ chức từ 9:30 sáng 
đến 12:00 trưa thứ Bảy, ngày 13 tháng 12 tại trường SIS @ 
Vạn Phúc. Chúng ta sẽ tổ chức hội chợ cùng với trường Mầm 
non KinderWorld tại Tháp Hà Nội. Chương trình dự kiến sẽ có 
nhiều hoạt động, trò chơi thú vị dành cho học sinh mọi lứa 
tuổi, các hoạt động thủ công và các quầy đồ ăn. Ông già Noel 
sẽ tham gia Hội chợ và chụp ảnh cùng các em và gia đình. Số 
tiền thu được từ Hội chợ sẽ được gửi tới Tổ chức Phẫu thuật 
Nụ cười Việt Nam (www.operationsmile.org.vn). Chúng tôi rất 
mong được chào đón Quý vị và các em đến tham dự hội chợ. 

Chương trình văn nghệ chào mừng Giáng sinh cũng sẽ được 
tổ chức tại Hội trường đa năng vào ngày học cuối trước kỳ 
nghỉ Giáng sinh. Các lớp nhỏ sẽ tham gia biểu diễn vào buổi 
sáng và các lớp lớn sẽ biểu diễn vào buổi chiều. 

Các khóa đào tạo dành cho giáo viên 

Trong tháng vừa qua, một số giáo viên của trường đã hoàn 
thành khóa học về Sơ cấp cứu. Khóa học đã được tổ chức tại 
SIS Vạn Phúc cho nhân viên của tất cả các trường thuộc 
KinderWorld nhằm đảm bảo mỗi cơ sở trường đều có nhân 
viên được đào tạo về sơ cấp cứu. 

Vào ngày 22 và 29 tháng 11, tất cả nhân viên trong hệ thống 
KinderWorld đã tham gia hội thảo về sự phát triển của công ty 
trong thời gian qua và cập nhật những thông tin mới nhất về 
cơ sở trường tại Gamuda. 

Với vị trí thuận tiện, cơ sở trường tại Vạn Phúc vẫn sẽ được 
giữ như hiện tại sau khi cơ sở trường tại Gamuda đi vào hoạt 
động. 

Một tấm gương Nhà giáo 

Có 9 năm đứng trên bục giảng thì cho tới năm học này, cô 
giáo Phạm Huyền Trang đã có 7 năm gắn bó với mái trường 
Tiểu học Việt Nam Singapore và  hiện là nhà giáo có thâm 
niên công tác tại trường lâu nhất.  
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Nhân viên tham dự buổi hội thảo về tình hình phát 
triển của công ty 

 

Nhân viên tham dự khóa học về Sơ cấp cứu 

Học sinh tại Hội chợ Giáng sinh (năm học 2013-14) 

http://www.operationsmile.org.vn/
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Các thế hệ học sinh của trường khi nhớ về cô luôn nhớ đến 
một cô giáo giỏi, một người mẹ hiền luôn tâm huyết với sự 
nghiệp trồng người, luôn hết lòng vì học sinh thân yêu. 

Đầu năm học mới 2014 – 2015, cô Trang cùng lúc có hai niềm 
vui lớn: cô vinh dự đoạt giải Nhì khi khi tham gia Hội thi giáo 
viên dạy giỏi môn Lịch sử do ngành Giáo dục – Đào tạo quận  
Ba Đình tổ chức, đồng thời được Ban Giám đốc Công ty cổ 
phần tư vấn và giáo dục Quốc tế Việt Nam Singapore bổ 
nhiệm làm Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Việt Nam 
Singapore.     

Xin chúc mừng cô Phạm Huyền Trang! Chúc cô sẽ có thêm 
nhiều thành tích trên cương vị mới và luôn xứng đáng với tình 
cảm yêu thương, tự hào mà các thế hệ học sinh cùng các 
đồng nghiệp đã gửi gắm, hy vọng! 

Buổi hẹn Cà phê 

Buổi hẹn Cà phê đã được tổ chức vào ngày 28 tháng 11 với 
chủ đề  Hướng phát triển của nhà trường nhằm đáp ứng nhu 
cầu của học sinh và Phụ huynh. 

Phụ huynh tới tham dự đã cùng chia sẻ ý kiến về việc: 

 Nhà trường có thể cung cấp duichj vụ tốt hơn như thế nào 

 Những gợi ý về mở các câu lạc bộ 

 Những phẩm chất của một giáo viên 

 Những nơi học sinh nên đến và những người học sinh nên 
gặp 

Lớp 4D cũng đã trình diễn một tiết mục rất thú vị trong buổi 
hẹn lần này. 

Thi Học kỳ 

Xin Quý phụ huynh và các em lưu ý Kỳ thi Học kỳ chương 
trình Việt Nam sẽ diễn ra từ 15-18 tháng 12 và kỳ thi tiếng Anh 
sẽ diễn ra từ 12 - 21 tháng 1, sau kỳ nghỉ Giáng sinh. 

Chúng tôi sẽ gửi tới Quý phụ huynh thông tin về kỳ thi cũng 
như giải đáp các thắc mắc của Quý vị trong buổi họp phụ 
huynh được tổ chức vào ngày 9 tháng 12 tới. 
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Phụ huynh chia sẻ ý kiến tại Buổi hẹn Cà phê 

Lớp 4D biểu diễn tiết mục văn nghệ tại Buổi hẹn 
Cà phê  

Một tiết học lịch sử mẫu 


