
 

 

 T: (84-24) 7304 2777 E: enquiry@vanphuc.sis.edu.vn www.vanphuc.sis.edu.vn 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ VAN PHUC 

THÁNG CHÍN 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                    TRONG SỐ NÀY 

• Thông điệp từ Thầy Hiệu trưởng 

• Hoạt động của Khối Mầm non  

• Ứng dụng học tập DynEd 

• Phương pháp giáo dục của Kinderworld 

• Hình ảnh của các dự án khoa học 

 

 

Thông điệp từ Thầy Hiệu trưởng 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Học phần Một sẽ kết thúc vào thứ Tư, ngày 14 tháng 10 và tôi rất vui mừng 
cập nhật tới Quý vị thông tin về các hoạt động đã và đang diễn ra trong 
toàn trường.  

Tôi xin bắt đầu Bản tin bằng thông tin về các dự án STEM (thuộc lĩnh vực 
Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán) đã được các giáo viên và các em 
học sinh thực hiện xuyên suốt Học phần Một nhằm chuẩn bị cho ngày hội 
STEM dự kiến được tổ chức vào ngày 14 tháng 10. Trong những tuần qua, 
các giáo viên đã tổ chức kiểm tra, đánh giá học lực và sự tiến bộ của các 
em học sinh. Các kết quả này sẽ được phản ánh trong Bảng tổng kết Học 
phần Một và sẽ được gửi về nhà cho Quý Phụ huynh vào tuần đầu của Học 
phần Hai (bắt đầu vào ngày 19 tháng Mười). Các buổi họp Phụ huynh cũng 
sẽ được Nhà trường tổ chức vào tuần đầu của Học phần Hai. Do vậy, Quý 
Phụ huynh có thể đặt lịch và trao đổi với các giáo viên về thành tích học tập 
và rèn luyện  của các em học sinh. 

Bắt đầu từ Học phần Hai, các Câu Lạc Bộ ngoại khóa sẽ được được khởi 
động lại với nhiều hoạt động ấn tượng. Thông tin chi tiết sẽ được gửi tới 
Quý Phụ huynh và các em học sinh trong một vài tuần tới.   

Một tin vui nữa mà tôi muốn chia sẻ với toàn thể Quý Phụ huynh đó là Thầy 
Hiệu phó Benjamin Burns đã bắt đầu đồng hành với trường Quốc tế 
Singapore tại Vạn Phúc của chúng ta từ ngày 28 tháng Chín. 

Cuối cùng, tôi xin dành lời cảm ơn chân thành tới Quý Phụ huynh - những 
người đã luôn hết lòng ủng hộ Nhà trường. Tôi biết những quy định nghiêm 
ngặt của các cơ quan chức năng đã khiến việc đón/trả học sinh của trường 
gặp khá nhiều khó khăn.Tôi đánh giá cao sự hợp tác, nhẫn nại của Quý vị 
trong những tuần qua - tất cả vì mục tiêu chung là đảm bảo sức khỏe, an 
toàn và lợi ích của tất cả các em học sinh. Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ 
với tôi hoặc các nhân viên Văn phòng nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp hay 
thắc mắc nào. 

Trân trọng. 

Thầy Paul 

*** 
Thông điệp từ Thầy Hiệu phó 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tôi xin cảm ơn Quý Phụ huynh, các em học sinh và các đồng nghiệp đã 
dành cho tôi sự đón chào nồng hậu từ những ngày đầu nhận công tác tại 
Trường SIS @ Vạn Phúc. Tôi thực sự cảm nhận được tình cảm yêu mến 
này và hy vọng sẽ biết nhiều hơn về mọi người, về các em học sinh trong 
thời gian tới.  

Tôi rất vui được là thành viên mới nhất của gia đình Trường Quốc tế 
Singapore tại Vạn Phúc và mong muốn được góp phần xây dựng một môi 
trường giáo dục tuyệt vời cho tất cả các em học sinh. 

Trân trọng. 

Thầy Benjamin 

 

Sự kiện của tháng 
 
29 và 30 tháng Chín – Bài kiểm tra 
dành cho học sinh các trường quốc 
tế (ISA) diễn ra; 
 
1 tháng Mười – Lễ hội Trung thu; 
 
14 tháng Mười – Ngày hội Khoa 
học; 
 
15 và 16 tháng Mười – Nghỉ Học 
phần 1; 
 
Từ 21 đến 23 tháng Mười – Họp 
PHHS đầu năm; 
 
31 tháng Mười – Lễ hội Halloween. 
 

Thầy Benjamin Burns,  

Hiệu phó Trường Quốc tế Singapore tại 

Vạn Phúc 
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Học sinh tham gia diễn tập cứu hỏa 
 

Học sinh lớp 1 Quốc tế minh họa cao độ của 

các nốt nhạc bằng chuyển động lên xuống của 

khăn trên nền nhạc của tác phẩm Carnival of 

the Animals: Aquarium 

Học sinh Phạm Minh Khôi lớp 5 Quốc tế và 

sản phẩm sáng tạo minh họa mô hình lá 

phổi 

Diễn tập Cứu hỏa  

Buổi diễn tập cứu hỏa đầu tiên của năm học đã được thực 
hiện trong tháng 9, chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp có 
thể xảy ra. Các học sinh đã sử dụng cả thang bộ và thang 
thoát hiểm nên đã thoát khỏi các tòa nhà một cách nhanh 
chóng. Việc di tản học sinh, cán bộ, nhân viên trong tình 
huống khẩn cấp được triển khai khẩn trương trong một thời 
gian ngắn. Trong trường hợp có cháy thật, toàn bộ học sinh 
sẽ được di chuyển khỏi khuôn viên trường và tập trung tại 
khu vực gần Đại sứ quán Nhật Bản. Các em học sinh sẽ 
KHÔNG cần băng qua đường khi tập trung tại đây. 

 

Ngày hội Khoa học (Ngày hội STEM) 

Môn học STEM được đưa vào chương trình học chính khóa 
của tất cả các Trường Quốc tế Singapore và được giảng 
dạy 1 tiết/tuần. Theo lịch sự kiện, các em sẽ có Ngày hội 
STEM đầu tiên của Năm học vào ngày 14 tháng 10. Đây là 
dịp mà các ý tưởng và những dự án khoa học được trưng 
bày và thể hiện trước toàn trường. STEM là tổ hợp các chủ 
đề liên quan đến 4 lĩnh vực chính gồm Khoa học, Công 
nghệ, Kỹ thuật và Toán học. Nhiều hoạt động của STEM 
liên quan đến việc xây dựng mô hình và mô phỏng các tình 
huống. Học sinh được khuyến khích đặt các câu hỏi có thể 
thay đổi kết quả/đầu ra của dự án. Một bài giảng STEM 
thành công cần đảm bảo rằng học sinh hiểu được các khái 
niệm và có thể liên hệ chúng với thực tế. Nhà trường hy 
vọng sẽ có nhiều dự án khoa học xuất sắc được thực hiện 
trong Năm học này. 
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Chương trình Tiếng Anh DynEd 

Chương trình Tiếng Anh DynEd được thiết kế nhằm 
nâng cao khả năng sử dụng Tiếng Anh của người học 
thông qua việc “bắt chước” một cách tự nhiên nhất – 
trước hết là kỹ năng nghe, nói, lặp lại và sau đó là kỹ 
năng đọc, viết.  

Bắt đầu từ Năm học này, các học sinh từ Khối 3 đến 
Khối 6 sẽ được học Chương trình Tiếng Anh DynEd với 
thời lượng 2 tiết/tuần. Để tận dụng tối đa những ưu việt 
của Chương trình và nâng cao trình độ Tiếng Anh, Nhà 
trường khuyến khích các em học sinh dành 15 phút mỗi 
ngày cho việc học tập thông qua ứng dụng DynEd tại 
nhà. 

Nhà trường rất mong Quý Phụ huynh hỗ trợ các em học 
sinh trong quá trình học tập để các em có thể tận dụng 
“tối đa” nguồn tài liệu tuyệt vời này, từ đó phát triển khả 
năng sử dụng Tiếng Anh. Hiện tại, các giáo viên đã gửi 
thông tin và tài khoản đăng nhập cho từng học sinh. Phụ 
Huynh vui lòng liên lạc với giáo viên chủ nhiệm nếu cần 
hỗ trợ liên quan đến Chương trình Tiếng Anh DynEd.  

 

  

 

 

Học sinh lớp 4 Quốc tế khám phá kiến 
thức Địa lý trong giờ học Thư viện. 

Các em đang học cách xác định vị trí 
từng nước trong khu vực châu Á. 

  

Mô hình giảng dạy của Tập đoàn Quốc tế Kinderworld 

Mô hình giảng dạy của Tập đoàn Quốc tế Kinderworld là 
kết quả nghiên cứu của các sáng kiến được thiết kế nhằm 
mục đích cải thiện thành tích học tập của học sinh. Trong 
hình ảnh bên dưới, các học sinh đang trả lời câu hỏi trên 
bảng viết của mình và giơ câu trả lời cho giáo viên thấy. 
Thay vì đặt câu hỏi với từng học sinh, bằng việc yêu cầu 
học sinh trả lời theo cách này, giáo viên có thể nhìn rõ học 
sinh nào hiểu bài và học sinh nào cần được hỗ trợ thêm. 

 

Dự án STEM của lớp 4C  

Trong tháng Chín, tập thể lớp 4C đã dành thời gian tập một vở kịch nói về tầm quan trọng của “Sự chính trực” – một 
chủ đề thuộc Môn Đạo đức. Các em đã luyện tập chăm chỉ, hóa thân vào các nhân vật một cách sinh động và tất cả 
đều hài lòng với kết quả tuyệt vời của vở kịch. 

Ngoài ra, các em cũng đã tiến hành thí nghiệm STEM để tìm hiểu về khái niệm ‘nổi” và học cách làm bè từ những 
vật liệu khác nhau. Một số bè đã nổi được, trong khi một số khác lại chìm. 
 

Học sinh lớp 3 Quốc tế làm quen với kiến thức về 

5 lớp động vật có xương sống 
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Lớp Nhà trẻ Pre-Nursery Parrot 

Kích thích giác quan là vô cùng quan trọng trong việc phát triển tư duy của 
trẻ. Học sinh lớp Parrot đã được học thông qua những chiếc “Chai cảm 
giác” và các em rất thích chơi với những món đồ ấn tượng này. 

 

Hoạt động STEM của lớp Dự bị Tiểu học Bumble Bee 

Học sinh lớp Bumble Bee vừa trải qua thử thách ”Xếp cốc” trong giờ học 
STEM. Các em học sinh được chia thành nhóm nhỏ và làm việc cùng 
nhau để có thể xếp được chồng cốc giấy cao nhất trong vòng 2 phút. 
Các em học sinh luôn là những người có suy nghĩ cực kỳ sáng tạo và 
những thử thách của hoạt động STEM sẽ giúp các em phát triển tư duy 
nhạy bén để cùng tạo nên những dự án tuyệt vời. 

Hoạt động của Khối Mầm non 

Trong tháng 9, các em học sinh mầm non đã được tham gia nhiều hoạt động 
học tập với các nội dung khác nhau như STEM, Toán, Ngôn ngữ, Mỹ thuật 
& Thủ công, Âm nhạc, Thể chất, Đạo đức xã hội và Tiếng Việt. Các em đã 
có dịp làm bánh và tổ chức ngày Tết Trung thu. Quý Phụ huynh đừng bỏ lỡ 
cơ hội ngắm nhìn những bức ảnh tuyệt vời của các con trong trên ứng dụng 
Class Dojo của lớp. Đội ngũ quản lý và giáo viên rất hạnh phúc khi chứng 
kiến các em học sinh vui vẻ trong mỗi ngày tới trường. Tháng 10 đã đến và 
các lớp vô cùng hào hứng và sẵn sàng cho những chủ đề học tập và hoạt 
động mới . Quý phụ Huynh vui lòng kiểm tra lịch để nắm được các sự kiện 
sắp tới và những ngày quan trọng trong tháng 10. 

 Hoạt động STEM của lớp 

K2 – Giraffe 

Các em đã rất hào hứng 
tham gia giờ học STEM với 
hoạt động “Con đường cảm 
giác”. 

Lớp K1 - Bunny 

Học sinh được học về sự 
khác nhau giữa Ngày và 
Đêm. 

Tiết Mỹ thuật của các học 
sinh lớp Dự bị Tiểu học 
Cheetah 

Sơn màu nước lên chiếc mặt 
nạ giấy chính là một trong 
những hoạt động được học 
sinh vô cùng yêu thích để 
chuẩn bị cho Lễ hội Trung 
thu. 
 Lớp Nhà trẻ Lion:  

Học sinh được các cô hướng 
dẫn cách trang trí đèn lồng để 
chuẩn bị đón Tết Trung thu. 
 


