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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.
Thông điệp từ Hiệu trưởng

NỘI DUNG

Kỹ năng mềm
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Rất nhiều Phụ huynh trao đổi với tôi về đề tài Kỹ năng mềm, tuy nhiên, tôi
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Các Giáo viên của trường luôn sắp xếp để giới thiệu và hướng dẫn học

nhận thấy mọi người có những cách hiểu khác nhau về khái niệm này.

sinh về việc sử dụng các kỹ năng mềm thông qua các bài học trên lớp.
Các kỹ năng này cũng được lồng ghép trong các giờ học Đạo Đức.
Trong lớp học, các kỹ năng mềm bao gồm:








Kỹ năng giao tiếp (nói và viết)
Kỹ năng tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng quản lý thông tin và nghiên cứu dài hạn
Sự bền chí
Tính kiên nhẫn
Tinh thần trách nhiệm

Tuy nhiên, Phụ huynh thường hay cho rằng kỹ năng mềm là liên quan đến
An toàn cá nhân bao gồm Nhận thức và hiểu về sự phát triển cơ thể,
Phòng tránh thương tích, An toàn giao thông, Sơ cứu,… Tất cả các chủ
đề này đã được giới thiệu trong chương trình Tiếng Việt, chương trình
Tiếng Anh hoặc cả hai chương trình.
Thông điệp từ Hiệu phó

Làm việc đội nhóm
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Tôi đã trải qua Học phần 1 tại SIS Vạn Phúc với rất nhiều sự kiện sôi động
và thú vị. Là Hiệu phó mới tại SIS Vạn Phúc, tôi không chỉ học hỏi được
rất nhiều từ cô Sue và cô Trang, mà còn học được nhiều điều từ các em
học sinh. Tôi rất hạnh phúc khi được làm quen với các bạn nhỏ, được
ngắm những gương mặt hân hoan khi tới trường, khi mỗi ngày tới lớp là
một ngày vui. Tất cả chúng ta đều có thể học được rất nhiều từ các em, từ
cách các em vui đùa, ôm bạn một cách chân thành, cách ném bóng, đá
bóng, vỗ tay, học những điều mới, thưởng thức bữa ăn trưa ngon miệng,
cười thật nhiều, và luôn sống đơn giản như chính lứa tuổi của các em. Tôi
cảm thấy mình đang có một công việc tuyệt vời nhất thế gian - trở thành
một phần trong cuộc sống hàng ngày của các bạn nhỏ. Tôi mong đợi được
tiếp tục trải nghiệm những điều thú vị cùng các em trong 3 Học phần tới.
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Ngày hội Thể thao
Ngày hội Thể thao rất sôi động đã được diễn ra vào Thứ 6, Ngày 13
tháng 10 (ngày cuối cùng của Học phần 1).
Vào ngày này, toàn bộ học sinh mặc quần áo theo màu sắc của đội
nhà. Xin chúc mừng Đội Xanh da trời đã giành chiến thắng.
Tất cả học sinh đều có khoảng thời gian vui chơi và hoạt động tuyệt vời!

Tết Trung thu
Tết Trung thu đã được tổ chức tại trường vào ngày 04 tháng 10. Học
sinh cùng xem Múa Lân và tham gia vào rất nhiều hoạt động thú vị.
Trước đó, các lớp Song ngữ đã chuẩn bị mâm ngũ quả và mặt nạ. Các
mâm ngũ quả được trưng bày sinh động vào dịp Tết Trung thu.
Xin vui lòng xem các bức ảnh về Tết Trung thu trên trang web trường.

Ngày hội thể thao

Giao hữu bóng đá tại Gamuda
Trong lượt giao hữu đầu tiên giữa Gamuda và Ciputra, đội Ciputra đã
ghi 2 bàn thắng đẹp. Hai đội bóng đá của Vạn Phúc rất hồi hộp và hơi
lo lắng khi đội Ciputra đã chơi rất hay. Tuy vậy, đội Gamuda đã phản
công và giành chiến thắng 3-2.
Tiếp đó là lượt đá giao hữu của Vạn Phúc. Đội Vạn Phúc A đá giao
hữu với Đội Vạn Phúc B. Trận đấu diễn ra với tỉ số sít sao. Trước phút
cuối, Gia Minh (đội Vạn Phúc B) ghi một cú phạt đền. Phút còn lại của
trận đấu, Đức Anh A đã vượt lên ghi bàn cân bằng tỉ số. Ngay sau đó,
Đức Anh A ghi tiếp bàn thắng quyết định. Đội Vạn Phúc A chiến thắng
với tỉ số 2-1.
Sau đó là lượt giao hữu đầu tiên của trường Vạn Phúc với trường
khác. Đội Vạn Phúc A ra sân ngay sau lượt đá đầu tiên, nhưng đã thể
hiện cho Gamuda thấy sức mạnh của mình. Một bàn thắng đã sớm
được ghi bởi Đức Anh A, và sau đó là bàn thắng từ Gia Hưng và Quốc
Huy đã giúp chúng ta giành chiến thắng lớn với tỉ số 3-0. Đội Vạn Phúc
A thực sự vui và phấn khích sau chiến thắng này.
Trong lượt giao hữu tiếp theo, Ciputra đã tổ chức đội hình rất tốt, bên

Tết Trung thu

cạnh đó, Đội Vạn Phúc B cũng đã chuẩn bị kỹ càng và ghi một bàn
thắng trước khi chuyển về thế phòng ngự. Tuy nhiên, áp lực đã ngày
càng tăng lên. Đội Vạn Phúc B đã rất cố gắng nỗ lực nhưng để lọt lưới
hai bàn. May mắn đã không mỉm cười với đội Vạn Phúc B và tỉ số 2-1
nghiêng về đội Ciputra.
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Tiếp đến là lượt giao hữu giữa đội Vạn Phúc B và Gamuda. Đội Vạn
Phúc A tuy hơi lo lắng vì có thể không được tiếp tục thi đấu, nhưng
vẫn vui vẻ cổ vũ cho các đồng đội. Đội Vạn Phúc B vẫn còn rất mệt
sau trận đấu đầy quyết tâm với đội Ciputra. Sau khi Gia Hưng phạm
lỗi trong khu vực, Gia Minh đã ghi một cú phạt đền tuyệt đẹp. Đội Vạn
Phúc B tiếp tục ghi 2 bàn nữa, góp phần cho chiến thắng 3-0.
Đội Vạn Phúc A đã rất lo lắng khi họ ra sân cùng đội Ciputra. Sau khi
sắp xếp lại đội hình vì một số cầu thủ nhỏ đã cảm thấy thấm mệt, đội
của chúng ta đã chơi rất tốt cho đến 2 phút cuối của trận đấu, tỉ số vẫn
hòa 0-0. Đội Vạn Phúc đã phòng ngự và phản công rất tốt. Thật không
may, vào 30 giây cuối của trận đấu, đội Ciputra đã ghi bàn 1-0. Tuy
nhiên, các cầu thủ nhỏ của Vạn Phúc vẫn lạc quan, vui vẻ trở về sau
những trận giao hữu bóng đá vào buổi sáng, và chẳng màng tới việc
thắng thua.
Nhìn chung, các đội bóng đã có một buổi giao hữu thành công rực rỡ,
và các cầu thủ nhỏ đã khiến chúng tôi cảm thấy tự hào. Đội Vạn Phúc
A và đội Ciputra cùng được xếp đầu bảng do giành chiến thắng trong
2 trận đấu. Không chỉ vậy, buổi giao hữu cũng cho thấy tinh thần đồng

Giao hữu bóng đá

đội gắn kết và lối chơi đẹp của các thành viên.

Diễu hành và Biểu diễn Trang phục Halloween
Cuộc thi biểu diễn Trang phục Halloween năm 2017 đã được tổ chức
bởi Hội Học sinh và các giáo viên người Mỹ. Mỗi học sinh đã quyên
góp 20,000 VND để tham gia cuộc thi trang phục tự do, và khoản
quyên góp được dùng để giúp những người dân chịu ảnh hưởng bởi
lũ lụt ở phía Bắc Việt Nam. Sau ngày mặc trang phục tự do này, Hội
Học sinh đã nhận được khoản quyên góp hơn 5,000,000 VND. Xin
chân thành cảm ơn Phụ huynh và học sinh!
Cuộc thi biểu diễn trang phục Halloween đã được tổ chức tại phòng
đa năng, nơi Ban giám khảo đã lựa chọn một học sinh nam và một học
sinh nữ của mỗi lớp là người chiến thắng. Các bạn học sinh tự tin mặc
những bộ trang phục, thể hiện cá tính riêng của mình dù theo phong
cách kinh dị hay vui nhộn. Toàn trường đã có một khoảng thời gian
thú vị khi các lớp xếp hàng đi diễu hành xung quanh khán phòng, trước
các giáo viên, bè bạn và Ban giám khảo đầy kinh nghiệm. Âm nhạc
tuyệt vời, các bộ trang phục thật đẹp, và rất nhiều niềm vui đã khiến
cho ngày này trở thành một dịp đáng nhớ trong lòng tất cả mọi người.

Biểu diễn trang phục Halloween
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