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                    TRONG SỐ NÀY 

• Thông điệp từ Thầy Hiệu trưởng 

• Thời khóa biểu 

• Các biện pháp Phòng chống 

Covid-19 tại trường 

• Mục tiêu học tập toàn trường 

• Hội chợ Từ thiện Giáng sinh 

• Hòa nhạc Giáng sinh 

• Hoạt động Khối Mầm non 

 

Thông điệp từ Thầy Hiệu trưởng 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chúc Mừng Năm Mới! Chào mừng Quý Phụ huynh và các em học sinh đã 

quay trở lại trường và bắt đầu Học phần Ba - Học kỳ Hai, Năm học 2020-

2021!  

Tháng 12 đã kết thúc với nhiều hoạt động và sự kiện diễn ra, trong đó quan 

trọng nhất là Các giáo viên và học sinh bận rộn hoàn thành các bản đánh giá 

cuối kỳ, và Học sinh chăm chỉ ôn tập và tham gia kỳ thi Học kỳ Một. Trong 

tháng này, các em học sinh cũng trưng bày và chia sẻ các dự án STEM trong 

Ngày hội STEM của Học phần Hai. Bên cạnh đó, các em học sinh lan tỏa 

không khí Giáng sinh qua những tiết mục biểu diễn xuất sắc trong chương 

trình Văn nghệ mừng Giáng sinh; và đặc biệt, tất cả thầy trò của trường đã có 

một quãng thời gian đáng nhớ tại Hội chợ từ thiện Giáng sinh, gây quỹ ủng 

hộ cho tổ chức CARITAS Việt Nam. 

Học phần Ba hứa hẹn sẽ là một Học phần bận rộn. Trong vài tuần tới, trước 

kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, các học sinh Khối 4 và Khối 5 sẽ được trải nghiệm 

khóa học OBV 2 ngày 1 đêm tại trường. Nhà trường sẽ gửi Kết quả học tập 

của Học kỳ Một về nhà cho Quý Phụ huynh. Cùng với đó, các buổi họp Phụ 

huynh và những hoạt động chuẩn bị chào đón Tết Nguyên Đán sẽ diễn ra 

trong Học phần này. 

Tôi hy vọng rằng tất cả Quý Phụ huynh và gia đình đều đã có một kỳ nghỉ thư 

giãn, và chúng ta đều trở lại với tâm thế sẵn sàng cho Học kỳ mới. 

Trân trọng. 

Thầy Paul 

*** 

Thông điệp từ Thầy Hiệu phó 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chào mừng Quý Phụ huynh và các em học sinh quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ.  

Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều đang mong chờ một Học phần Ba sôi động và 

Bản tin tháng này là dịp để chúng ta nhìn lại những sự kiện ấn tượng đã được 

tổ chức trong tháng 12 vừa qua. Đó là những tiết mục đầy ấm áp và tài năng 

của các em học sinh tại buổi biểu diễn Văn nghệ mừng Giáng sinh, và các 

thầy cô giáo đã khiến tất cả toàn trường vô cùng hào hứng bằng sự chuẩn bị 

tận tâm  cho những gian hàng tại Hội chợ Từ thiện Giáng sinh. 

Sau những ngày nghỉ cuối năm thư giãn bên gia đình và người thân vừa qua, 

tất cả học sinh và giáo viên đang rất sẵn sàng để đạt được những thành tích 

vượt bậc trong Học phần 3. 

Trân trọng, 

Thầy Benjamin 

 

Những mốc thời gian quan trọng 
 

6 đến 11 Tháng 1 - Kiểm tra các môn 

Tiếng Việt; 

18 Tháng 1 - Phiếu Kết quả Học kỳ 1 

các môn Tiếng Anh gửi về nhà; 

25 đến 29 Tháng 1 - Họp Phụ huynh 

Học kỳ 1; 

8 đến 19 Tháng 2 - Học sinh nghỉ Tết 

Nguyên đán Tân Sửu. 

 

 

Ông già Noel và không khí 

Giáng sinh ngập tràn ấm áp. 
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Học sinh Lớp 1 Quốc tế 

với dự án Khoa học kết 

hợp giữa Thiết kế và Kỹ 

thuật - “Máy bắn đá được 

dựng từ những que 

kem”. Các em đã gặt hái 

thành quả ấn tượng sau 

những giờ “Học mà 

Chơi, Chơi mà Học”. 

 

 

 

Học sinh Lớp 4 Quốc tế với thí 

nghiệm Khoa học về trạng thái 

vật chất. 

 

Blank table  

  

Học sinh Khối 5 hào hứng 

thu hoạch rau củ - thành quả 

lao động của các em sau một 

tháng trồng và chăm sóc. 

 

 

 

 

 

Các biện pháp phòng, chống Covid-19 

Quý Phụ huynh lưu ý tuân thủ việc kiểm tra thân nhiệt 

trước khi vào trường và đeo khẩu trang khi di chuyển 

trong khuôn viên trường. Theo hướng dẫn của cơ 

quan chức năng, Quý vị vui lòng rời trường ngay sau 

khi đón con. Chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc khi chưa 

thể mời Quý Phụ huynh tham gia các sự kiện đặc biệt 

tại trường cùng con. 

Mục tiêu Học tập toàn trường 

Mục tiêu Học tập toàn trường trong tháng 12 là ươm 

mầm và nuôi dưỡng những học sinh có thành tích học 

tập tốt - những học sinh hoàn thành hoặc vượt trên 

kết quả học tập mong đợt của năm học, thể hiện sự 

tiến bộ vượt bậc hoặc không ngừng phấn đấu để đạt 

được kết quả học tập tốt hơn. Đây là những học sinh 

đạt được điểm số xuất sắc hoặc đã nỗ lực mạnh mẽ 

để tiến bộ trong học tập. Sau đây là danh sách những 

học sinh đã học tập chăm chỉ nhất và đạt được thành 

tích ấn tượng trong tháng 12: 

1L: SCARLETT LINH ROSE STANBURY; 1B: 

NGUYỄN PHÚC NGUYÊN; 1C: TRẦN LINH 

PHƯƠNG; 2L: CHO YILIN; 2B: TRÂN BÌNH MINH; 

2C: NGUYỄN HÀ DŨNG; 3L: THANG KIỀU VÂN; 3B: 

NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH; 3C: LÊ TUỆ MẪN; 

4L: KOTARO ATSUJI; 4B: ĐINH LÊ BẢO HÂN; 4C: 

PHẠM TÚ ANH; 5L: PARK KYUNGMIN; 5B: 

NGUYỄN CHI ANH; 5C: ĐÀM BẢO NHI; 6L: LÊ 

NGUYỄN HẠNH TIÊN. 

Xin chúc mừng những Học sinh có thành tích  

học tập xuất sắc của tháng 12! 
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Hội chợ Từ thiện Giáng sinh 

Mặc dù Phụ Huynh không thể tham gia 

Hội chợ Từ thiện Giáng sinh năm nay, 

nhưng sự kiện này vẫn diễn ra hết sức 

thành công. Các em học sinh được 

thưởng thức nhiều món ăn ngon và có 

những giờ phút sôi nổi tham gia các trò 

chơi và hoạt động. Giáng sinh là một 

trong những thời điểm tuyệt vời nhất để 

thể hiện sự chia sẻ với các hoàn cảnh khó 

khăn thông qua việc quyên góp từ thiện. 

Thật tuyệt vời khi được cùng các em học 

sinh của trường ta tham gia hoạt động ý 

nghĩa này.  

Buổi biểu diễn Văn nghệ mừng Giáng 

sinh 

Buổi biểu diễn Văn nghệ mừng Giáng 

sinh là một dịp đặc biệt mà giáo viên và 

học sinh toàn trường có cơ hội thể hiện 

tài năng nghệ thuật. Với sự hỗ trợ của các 

thầy cô giáo, học sinh toàn trường đã 

đóng góp vào buổi lễ chào mừng Giáng 

sinh bằng những điệu nhảy sôi động, 

những bài hát mùa lễ hội và màn trình 

diễn với nhạc cụ điêu luyện. 

 

Học sinh kiên nhẫn chờ (ảnh trên) để được 

các cô giáo vẽ móng tay (ảnh dưới) trong 

buổi Hội chợ vừa qua. 

 

 

Những chiếc bánh đáng yêu tại Hội chợ  

Từ thiện Giáng sinh. 

 

Học sinh Mẫu giáo chơi trò “Câu cá” trong Hội 

chợ Từ thiện Giáng sinh. 

 

Với vai trò của một “đạo diễn 

nghệ thuật”, Thầy Jamie đồng 

hành cùng các em học sinh 

trong suốt buổi liên hoan Văn 

nghệ mừng Giáng sinh. 

 

 

 

 

 

CLB ngoại khóa Học phần 3 

Hy vọng rằng các em học sinh đã 

sẵn sàng tham gia các Câu lạc 

bộ (CLB) ngoại khóa của Học 

phần 3 dự kiến được triển khai 

từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 2 

tháng 4 năm 2021. Văn phòng 

trường sẽ gửi Đơn đăng ký và 

Danh sách CLB cho học sinh về 

nhà để Quý Phụ huynh tham 

khảo trong một vài tuần tới. 
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Học sinh Khối Mầm non thử sức trong thử thách sút bóng 

và giành chiến thắng tại Hội chợ Từ thiện Giáng sinh. 

 

 

 

 

Thông tin từ Khối Mầm non 

Các em học sinh KIK đã kết thúc Học kỳ 1 tràn đầy niềm vui 

khi tham gia sự kiện Ngày hội Từ thiện Giáng sinh, Buổi biểu 

diễn văn nghệ Giáng sinh, cũng như chuyến viếng thăm bất 

ngờ của Ông già Noel. 

Các em học sinh Mầm non đã có những trải nghiệm tuyệt vời 

trong mùa Giáng sinh vừa qua. Tất cả các em đều yêu thích 

vị khách đặc biệt đến từ Bắc Cực là Ông già Noel, nhận 

những món quà đặc biệt, tận hưởng không gian Giáng sinh 

ấm cúng và vui vẻ… Đây sẽ là những kỷ niệm khó phai với 

các em.    

Lớp K1 Bunny 

Các em đã được học nhiều từ vựng và hoàn thành một thí 

nghiệm khoa học thú vị về dầu và nước. Các em thật sự bị 

cuốn hút khi trực tiếp quan sát sự hình thành các mảng màu 

hòa trộn trong thí nghiệm này. Chỉ với 3 nguyên liệu đơn giản, 

1 phút để chuẩn bị và các em học sinh đã có một thí nghiệm 

hết sức thành công. 

 

 

 

 

Lớp Nursery Lion 

Các em học sinh lớp Nursery Lion có cơ hội để tìm hiểu về 

câu hỏi “Tại sao đồ vật lại nổi hoặc chìm?”. Một số em cho 

rằng những đồ vật to sẽ chìm và những đồ vật nhỏ sẽ nổi. 

Tuy nhiên, trong thế giới kỳ diệu này, suy nghĩ này không 

phải lúc nào cũng đúng.  

Các em đã thực hiện thí nghiệm khoa hoc về “Nổi và chìm” 

bằng nhiều vật dụng có sẵn trong lớp như thìa, bút chì, 

thuyền giấy, bọt biển, túi nilong và cả một miếng gỗ nhỏ. 

 

Lớp K2 Giraffe và bức ảnh Giáng sinh tuyệt vời 

với Ông già Noel. 

 

Lớp K1 Bunny thực hiện thí nghiệm khoa học về 

dầu và nước. 

 

 

Học sinh lớp Nursery Lion tìm hiểu về  

“Vật nổi – Vật chìm”. 

 

 


