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                    TRONG SỐ NÀY 

• Thông điệp từ Thầy Hiệu trưởng 

• Các biện pháp Phòng chống 

Covid-19 tại trường 

• Mục tiêu học tập toàn trường 

• Ngày Phụ nữ Việt Nam 

• Lễ hội Trung thu năm học 

• Ngày hội Khoa học 

• Hoạt động của Khối Mầm non 

 

Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Mỗi người hẳn đều cảm nhận được những đổi thay khi mùa thu đến. Lá cây bắt 
đầu đổi màu, ngày ngắn dần và thời tiết trở nên dịu mát hơn. Cùng với sự thay 
đổi của thời tiết, chúng ta có thời gian để suy ngẫm về những gì đã qua và hướng 
đến những điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước.  

Cuối Học phần Một vừa qua, các em học sinh đã tham gia vào Ngày hội STEM 
đầu tiên của năm học 2020-2021. Ngày hội thực sự đã thành công rực rỡ và là 
cơ hội tuyệt vời để học sinh trưng bày, giới thiệu với các bạn về những dự án 
đầy thú vị đã và đang thực hiện. Nhà trường vô cùng tự hào khi được thấy các 
sản phẩm khoa học của học sinh được trưng bày. Và các em đang rất háo hức 
chờ đợi tới Ngày hội STEM tiếp theo để giới thiệu những dự án mới của mình.  

Học phần Hai đã bắt đầu với nhiều hoạt động thú vị. Tôi xin cảm ơn Quý Phụ 
huynh đã dành thời gian tham gia buổi họp Phụ huynh, sao sát với quá trình học 
tập, rèn luyện của các con và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường giáo 
dục, định hướng tương lai cho học sinh của Trường Quốc tế Singapore tại Vạn 
Phúc. Trong tuần vừa qua, các học sinh thực sự đã có một ngày Halloween tuyệt 
vời khi tham gia Lễ hội hóa trang và cùng chơi trò “Cho kẹo hay Bị ghẹo” (Trick 
or Treat). Các Câu lạc bộ sau giờ học sẽ chính thức bắt đầu từ tuần thứ ba và 
đây là hoạt động được các em học sinh rất mong đợi.  

Các sự kiện trong những tuần tiếp theo gồm Buổi biểu diễn Văn nghệ và Hội chợ 
từ thiện Giáng Sinh, Kỳ thi Học kỳ Một (từ ngày 9 đến 16 tháng 12), Kỳ nghỉ 
Giáng sinh và kỳ nghỉ kết thúc Học phần Hai (từ ngày 23 tháng 12 năm 2020 đến 
ngày 4 tháng 1 năm 2021). 

Xin chúc Quý Phụ huynh những điều tốt đẹp nhất trong tháng tới và hy vọng Quý 
vị có thể tận hưởng thời tiết tuyệt vời này trước khi mùa đông đến. Quý Phụ 
huynh vui lòng liên hệ với tôi hoặc Văn phòng trường nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc 
mối lưu tâm nào cần được giải đáp.   

Trân trọng! 

Hiệu trưởng 

Thầy Paul Batchelor 

*** 

Thông điệp từ Thầy Hiệu phó 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Một tháng nữa lại trôi qua, và các em học sinh của chúng tôi dần trưởng thành 
hơn mỗi ngày. Tôi tin rằng các em đã học được nhiều điều thú vị khi tham gia 
các hoạt động của tháng Mười. Thời tiết đang dần trở lạnh. Quý Phụ huynh vui 
lòng nhắc nhở các con mặc đúng đồng phục. Gia đình có thể đặt mua đồng phục 
tại Văn phòng trường, và lưu ý đừng quên ghi tên con lên quần áo hoặc các vật 
dụng cá nhân để tránh trường hợp bị thất lạc. 

Chúng ta đang tận hưởng một mùa thu tuyệt vời, và rất mong Quý Phụ huynh 
giữ gìn sức khỏe cẩn thận cho mùa đông sắp tới. 

Trân trọng! 

Thầy Benjamin Burns 

 

Những sự kiện quan trọng sắp tới 
 
Ngày 2 tháng 11: CLB Ngoại khóa 

bắt đầu hoạt động; 

 

Ngày 4 và 5 tháng 11: Kiểm tra 

giữa kỳ của học sinh Khối Song ngữ; 

 

Ngày 20 tháng 11: Ngày Nhà giáo 

Việt Nam 

 

Từ ngày 9 đến 16 tháng 12: Kiểm 

tra Học kỳ I các môn Tiếng Anh 

 

 

Học sinh lớp 1C và những tác 
phẩm dành tặng mẹ nhân Ngày 

Phụ nữ Việt Nam. 
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Các biện pháp Phòng chống Covid-19 tại Trường 

Tuân thủ theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng về 
việc Phòng chống dịch Covid-19, Nhà trường rất mong Quý 
Phụ huynh thực hiện đúng các quy định như kiểm tra thân 
nhiệt tại cổng, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi đến 
trường. Theo thông báo mới nhất, khi học sinh tan học buổi 
chiều, gia đình đã có thể vào trường để đón con. Quý Phụ 
huynh lưu ý, sau giờ học, khu sân chơi sẽ không được sử 
dụng. Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và hợp 
tác của Quý Phụ huynh trong việc đảm bảo môi trường học 
tập an toàn cho tất cả các em học sinh.  

 

Mục tiêu học tập toàn trường 

Một trong năm mục tiêu học tập của Nhà trường chính là giúp 
các em tự tin trong giao tiếp. 

Nhà trường luôn mong các em trở thành những người tự tin 
trong giao tiếp thông qua việc sử dụng thành thạo các kỹ 
năng nghe, nói, đọc và viết. Học sinh được khuyến khích thể 
hiện sự đa dạng trong việc truyền tải ý tưởng, trong quá trình 
giao tiếp và làm việc với mọi người. 

 
 

 

  

 

 Thể hiện sự quan tâm đến các bạn nữ nhân 

Ngày Phụ nữ Việt Nam 

Ngày Phụ nữ Việt Nam 

Nhân ngày 20 tháng 10, Ngày Phụ nữ Việt Nam, các học 
sinh nam của hai lớp 5B và 5C đã thể hiện sự quan tâm 
đặc biệt tới các bạn nữ bằng những món quà và bông hoa 
xinh xắn. Các em đã tham gia trò chơi đố vui và mang lại 
nhiều kỷ niệm đẹp cho ngày lễ. Các bạn nam của hai lớp 
chắc chắn sẽ trở thành những quý ông thực thụ trong 
tương lai. 

 

Lưu ý về việc tổ chức sinh nhật tại trường 

Sẽ là một kỷ niệm đẹp nếu như có cơ hội được tổ chức 
sinh nhật tại trường cùng các bạn. Tuy nhiên, Nhà trường 
mong Quý Phụ huynh lưu ý những vấn đề sau: 

 Tiệc sinh nhật sẽ được diễn ra tại căng tin trong 

giờ giải lao buổi chiều; 

 Bánh sinh nhật và đồ ăn đóng gói được phép sử 

dụng trong các buổi tiệc tổ chức tại trường, như bimbim, 

snack khoai tây, kẹo, bánh…; 

 Các thực phẩm được chế biến bởi bên thứ 3 sẽ 

không được mang vào trường do liên quan tới vấn đề vệ 

sinh thực phẩm. Đồ ăn đặt từ Nhà hàng The Bistro - 

Pegasus được chấp nhận do Nhà trường đã ký hợp đồng 

cung cấp thực phẩm với đơn vị này.  

 

Các anh chị Khối 3 hướng dẫn các em nhỏ Khối 1 đọc 
sách trong giờ giải lao. Đây là một trong những hoạt động 
giúp các em trở thành những “Học sinh tự tin trong giao 
tiếp”. 

 

Tiết học DynEd 
của học sinh 
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Học sinh lớp 3B “phá án” trong Ngày hội STEM. 
 

Học sinh Khối 1 hào hứng khi 
được quan sát mô hình “núi lửa 
phun trào” trong Ngày hội STEM. 

 

  
Học sinh lớp 3C thích thú tham gia Lễ hội Trung thu. 

  

Học sinh lớp 3 Quốc tế vui Trung thu 
bên bạn bè. 
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Hoạt động của Khối Mầm non 

Thời gian trôi qua thật nhanh. Học phần 1 đã kết thúc và chúng 
ta đang ở những tuần đầu tiên của Học phần 2. Từng ngày, các 
em lớn dần và trưởng thành hơn. 

Không khí của Lễ hội hóa trang Halloween đã xuất hiện ở khắp 
nơi. Giáo viên và học sinh toàn trường vô cùng háo hức chuẩn bị 
cho sự kiện đặc biệt này. 

Nhà trường chân thành cảm ơn sự góp mặt của Phụ huynh Khối 
Mầm non tại buổi họp Phụ huynh được tổ chức ngày 21 tháng 10 
vừa qua.  

Một Học phần bận rộn, với nhiều hoạt động, vô vàn niềm vui và 
hạnh phúc đã kết thúc. Và chúng tôi mong đợi những Học phần 
tuyệt vời tiếp theo của năm học này.  

Lớp Nhà trẻ Lion 

Những nghệ sỹ của lớp Nhà trẻ Lion với các 
tác phẩm cho mùa Lễ hội Halloween 2020. 
 

Lớp K1 Bunny – Tiết Toán 

Các em có tiết học về nhiều loài động vật. 

Sự háo hức của các học sinh lớp Dự bị Tiểu 
học Bumblebee khi tham dự Lễ hội Trung thu. 
 

Lớp Nhà trẻ Parrot 

Hoạt động thả bóng được các học sinh lớp Nhà trẻ vô cùng 
yêu thích. Hoạt động này sẽ giúp các em biết thêm về màu sắc, 
phát triển kỹ năng vận đông tinh thông qua việc sử dụng kẹp 
gắp bóng và chuyền vào ống. 
 


