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Kết thúc học phần 

Học phần 1 sẽ kết thúc vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 10. Nhà 
trường kính chúc Quý phụ huynh và các em học sinh có một kì 
nghỉ vui vẻ và hi vọng được chào đón Quý vị và các em quay 
trở lại trường vào học phần 2. Trường sẽ bắt đầu hoạt động 
trở lại vào thứ Hai, ngày 9 tháng 11. 

Nhắc nhở 

Xin Quý phụ huynh và các em lưu ý, sau kì nghỉ hết học phần, 
các lớp Song ngữ sẽ đổi thời gian biểu các lớp buổi sáng và 
buổi chiều. Lớp 1B, 2B, 3B, 4B, 5C sẽ học tiếng Việt vào buổi 
sáng và tiếng Anh vào buổi chiều. Lớp 1C, 2C, 3C, 4C, 5B sẽ 
học tiếng Anh vào buổi sáng và tiếng Việt vào buổi chiều. Quý 
vị và các em có thể theo dõi chương trình học trong thời khóa 
biểu được gửi về nhà. 

Chuyến tham quan Trang trại Era của Khối Lớp 3 

Các em học sinh khối lớp 3 đã có chuyến tham quan dã ngoại 
tới trang trại Era House vào thứ Ba, ngày 6 tháng 10 vừa qua. 
Chuyến đi giúp cung cấp cho các em cơ hội thực hành những 
kiến thức đã học trong môn Khoa học Xã hội. Các em đã được 
tìm hiểu về vòng đời của một số loài thực vật và động vật. 
Trang trại chính là nơi lí tưởng để các em quan sát thực tế chu 
kì sống của các loài động thực vật. 

Các em đã có rất nhiều những trải nghiệm đầu tiên trong đời 
như: cưỡi ngựa, đi cầu dây, trồng cây giống, chèo thuyền, cho 
các vật nuôi ăn hay lấm lem trong hoạt động nặn đất sét. Sau 
chuyến đi này, các em đã có thêm sự tự tin, xây dựng thêm 
vốn từ vựng và sự sáng tạo. 

Câu lạc bộ Sách 

Trong tháng này, học sinh đã đặt mua sách từ câu lạc bộ sách 
quốc tế Baker. Có rất nhiều loại sách phù hợp với nhiều đối 
tượng và chất lượng tốt. 

Các thủ tục đăng kí và thông quan sẽ mất khoảng bốn tuần. 
Sau đó sách sẽ được chuyển tới các em trước dịp lễ Giáng 
sinh. 
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Học sinh trải nghiệm đi trên cầu dây 

Khối lớp 3 tại trang trại Era House 

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. 
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Ngày hội Thể thao 

Ngày hội Thể thao thường niên năm nay được tổ chức vào 
ngày 30 tháng 10, dưới sự điều hành của thầy Mike, Giáo 
viên Thể dục. Tất cả các em học sinh đã có một ngày hội 
thành công với nhiều hoạt động thú vị và lành mạnh. Thật 
tuyệt vời khi được nhìn thấy các em học sinh trong trang 
phục mang màu sắc của đội mình cùng sự tham gia nhiệt 
tình của các thầy cô giáo. Tuy thấm mệt nhưng tất cả mọi 
người đã có một ngày hội đầy ắp niềm vui. 

Bóng đá 

Câu lạc bộ bóng đá dưới sự hướng dẫn của thầy Brad và 
thầy Charlie vẫn rất được yêu thích. Các em được học các kĩ 
năng như chuyền bóng bằng má chân trong và má chân 
ngoài, giữ bóng, phòng thủ, tấn công và sút bóng. Mỗi buổi 
tập đều bắt đầu bằng những động tác khởi động, kết thúc 
buổi tập là một trận đấu khoảng 15-20 phút nhằm khuyến 
khích các em nâng cao tinh thần đồng đội và rèn luyện kĩ 
năng chuyền bóng. 

Khoa học 

Tại Lớp 5 Quốc tế, thầy Brad đang cùng các học sinh thực 
hành môn Khoa học. Thầy đã đặt các chậu phân bón có 
chứa giun và hàng tuần các em học sinh cho chúng ăn các 
loại rau thừa. Lớp có một bể cá với các loại cá nhiều màu 
sắc và một chiếc bể khác với năm con ốc sên lớn. Một con 
ốc sên đã đẻ trứng và số trứng này sẽ nở trong khoảng 
tháng sau. 

Các em cũng đã chia sẻ những thí nghiệm khoa học với các 
lớp khác. Đây là một trải nghiệm học tập thú vị với tất cả các 
em. 

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thường 
được tổ chức tại SIS và SVIS. 

Các giáo viên của trường tiểu học Việt Nam Singapore vừa 
tham gia một số cuộc thi và khóa học do Bộ giáo dục Việt 
Nam, tập đoàn KinderWorld tô chức như cuộc thi Giáo viên 
dạy giỏi, Ứng dụng phương pháp thảo luận nhóm trong các 
tiết học tiếng Việt và khóa học Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong giảng dạy do Đại học Cambridge tổ chức. 

Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười 

Hội học sinh trường đã có dịp tới thăm lại Tổ chức Phẫu 
thuật Nụ cười. 

Đây là một tổ chức phi chính phủ giúp phẫu thuật cho những 
người bị dị tật hở hàm ếch, đặc biệt là các em nhỏ. Tổ chức 
này tiếp nhận các khoản ủng hộ, giúp các bác sĩ trên toàn 
thế giới tới những nơi như Việt Nam để tiến hành phẫu thuật 
miễn phí cho các bệnh nhân. Các bác sĩ không nhận bất cứ 
khoản lương nào và tình nguyện làm phẫu thuật cho những 
người kém may mắn. 
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Lớp 5 Quốc tế trong một giờ học môn Khoa học 

 

Ngày hội Thể thao 

Thảo luận nhóm trong giờ học tiếng Việt 
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Năm học này, Hội học sinh SIS tiếp tục tham gia ủng hộ cho 
tổ chức để giúp các em thay đổi cuộc sống. Các em học sinh 
đã quyên góp nhiều đồ chơi và làm thiệp tặng các bệnh 
nhân. Thứ Tư, ngày 7 tháng 10, các thành viên trong Hội học 
sinh đã tới thăm tổ chức Phẫu thuật Nụ cười và trao tặng 
những tấm thiệp và đồ chơi quyên góp được cho các bệnh 
nhân. Các thành viên trong Hội học sinh đã có những trải 
nghiệm thú vị và các em cũng chia sẻ cảm nhận của mình tới 
toàn thể học sinh trong buổi sinh hoạt đầu tuần. 

“Tới thăm tổ chức Phẫu thuật Nụ cười là một trải nghiệm quý 
báu đối với em. Qua chuyến đi này em hiểu rằng bản thân 
mình thật may mắn và nhận thấy rằng mình không nên phàn 
nàn với những gì mình có. Em rất trân trọng chuyến đi này. 
Chúng em đã trao tặng rất nhiều đồ chơi và chơi đùa với các 
em nhỏ. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ”. 

Nate 5 Quốc tế 

“Thầy Brad đã cùng các thành viên trong Hội học sinh tới 
thăm các bạn nhỏ bị hở hàm ếch tại bệnh viện Việt Nam Cu 
Ba. Chúng em đã tới thăm các phòng bệnh khác nhau và 
gặp các em nhỏ vừa trải qua phẫu thuật. Một số em vẫn 
đang đợi được phẫu thuật. Em cảm thấy rất thương các bạn 
vì các bạn không thể ăn hay uống bình thường như những 
người khác. Em thấy mình thật may mắn vì mình khỏe mạnh. 
Chúng em đã tặng các bạn nhỏ đồ chơi và thật vui khi được 
ngắm nhìn những nụ cười của các bạn. Chúng em ngồi trên 
thảm và cùng chơi với các bạn. Khi đến giờ về, chúng em 
vẫn không muốn chia tay. Em chúc các bạn được khỏe mạnh 
và luôn nở những nụ cười tươi”. 

Bảo Linh 5C 

“Bệnh viện nơi mà em đến thăm có rất nhiều các bạn nhỏ 

không có khuôn miệng bình thường giống như những người 

khác. Các bạn không thể cười và gặp khó khăn trong khi ăn. 

Em thấy rất buồn nếu các bạn không thể cười như những 

người khác . Em mong rằng những món quà của các bạn 

học sinh SIS trao tặng sẽ giúp các bạn vui vẻ hơn”. 

Mỹ Linh 4B 

Hội chợ Giáng sinh và Lễ khai trương chính thức của cơ 

sở trường tại Gamuda Gardens 

Tất cả các cơ sở trường sẽ cùng tham gia Hội chợ Giáng 

sinh tại Gamuda Gardens. 

Có rất nhiều hoạt động, trò chơi, âm nhạc, đồ ăn được phục 

vụ tại Hội chợ Giáng sinh và các em sẽ được gặp cả Ông già 

Noel. Hội chợ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 12. Hoạt động 

quyên góp cho tổ chức Phẫu thuật Nụ cười cũng sẽ được tổ 

chức cùng ngày. Vé và phiếu mua hàng sẽ được bán tại 

trường trước thời gian diễn ra hội chợ. 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VẠN PHÚC     
  

Tháng 10 năm 2015 

 

 

 

Hội học sinh tới thăm các em nhỏ bị dị tật hở 
hàm ếch 

Hội học sinh trao tặng thiệp cho các bệnh nhân 

Nate lớp 5I chơi cùng em nhỏ tại bệnh viện 
Việt Nam Cu Ba 


