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Những mốc thời gian cần 
lưu ý 

17/10: Kết thúc học phần 1 

24/10: Bắt đầu học phần 2  

30/10: Lễ hội Halloween 

Thông điệp từ thầy Hiệu truởng 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chào mừng Quý Phụ huynh và các em học sinh quay trở lại truờng sau một mùa hè sôi động! 
Thật tuyệt vời khi chúng tôi lại đuợc nghe tiếng cuời nói vui vẻ của học sinh khi các em học tập, 
vui chơi và tận huởng niềm vui với bạn bè. 

Trong hai tháng vừa qua, các em học sinh đã rất tích cực rèn luyện nề nếp, tác phong học tập tại 
truờng và lớp. Các em cũng đã nghiêm túc học tập và tiếp thu tốt những kiến thức thầy cô muốn 
truyền tải. Bên cạnh đó, mặc dù chương trình Bơi mới chỉ đuợc triển khai trong vài tuần đầu tiên 
của Học phần 1, Nhà truờng rất vui mừng khi nhìn thấy sự tiến bộ của các em. 

Buổi họp Phụ huynh đuợc tổ chức vào cuối tháng Tám vừa qua cũng là một dấu ấn quan trọng 
cho việc phối hợp giữa Nhà truờng, giáo viên và Phụ huynh trong quá trình rèn luyện, huớng dẫn 
các em học sinh. Quý Phụ huynh vui lòng thuờng xuyên kiểm tra và đọc email giáo viên gửi để 
biết đuợc sự tiến bộ hay những vấn đề cần lưu ý của con. Nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ câu hỏi 
hoặc thắc mắc nào, Nhà truờng luôn sẵn sàng giải đáp và hỗ trợ gia đình. 

CLB sau giờ học (ASA), Lễ hội Tết Trung thu và việc chính thức ra mắt Ứng dụng My Kinder-
World tới Quý Phụ huynh… là một trong số rất nhiều hoạt động nổi bật trong tháng Chín. Ứng 
dụng My KinderWorld có thể đuợc tìm kiếm và tải xuống tại App Store cho các thiết bị iOS hoặc 
tại CH Play cho các thiết bị Android. 

Trong học phần 2 này, chương trình Outward Bound dành cho học sinh Lớp 4, Lớp 5 và Lớp 6 là 
sự kiện các em đang rất mong chờ. Ngoài ra, trường cũng sẽ có các hoạt động thú vị và một số 
sự kiện đặc biệt vào Halloween, cũng như Hội chợ Giáng sinh vào tháng 12. 

Tôi mong rằng Quý Phụ huynh và các em học sinh đã có một khởi đầu năm học tốt đẹp và cùng 
nhau đón chờ một năm học tuyệt vời ở phía truớc! 

Trân trọng, 

Paul Batchelor 

 
Thông điệp từ cô Phó Hiệu truởng 

Kính gửi Quý Phụ huynh,  

Chào mừng một năm học mới đầy hứng khởi tại SIS Vạn Phúc. Tôi rất cảm kích truớc sự chào 
đón nồng nhiệt mà tôi đã nhận đuợc kể từ khi đến đây. Truớc khi làm việc tại SIS Vạn Phúc, tôi đã 
có bảy năm công tác tại SIS Nam Sài Gòn với vai trò là Quản lý Học vụ khối Tiểu học và Trung 
học cơ sở. Tôi có chuyên môn trong lĩnh vực Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học và đạt chứng 
nhận giảng dạy từ khối Mầm non đến khối 6 của Hoa Kỳ. Ngoài ra, tôi cũng là Thạc sỹ giáo dục 
về Lãnh đạo chuyên môn và nhận bằng Thạc sỹ về Giảng dạy tiếng Anh như Ngôn ngữ thứ hai 
hoặc Ngôn ngữ khác.  

Những ngày qua, tôi rất ấn tuợng với sự vui tươi, tự tin và cư xử đúng mực 
của các em học sinh tại SIS Vạn Phúc. Tôi mong muốn đuợc gắn bó và 
thân thiết hon với các em trong thời gian tới.  

Hy vọng rằng Quý Phụ huynh và các em học sinh đã có những ngày đầu 
năm học đầy hứng khởi. Tôi tin rằng những điều tuyệt vời, lý thú và ấn 
tuợng vẫn đang chờ đợi các em ở phía truớc. 

Trân trọng,  

Lindsay Stanford 

 
 

Liên Hương lớp 3L khoe 
chiếc bánh dẻo em tự làm 
trong Lễ hội Tết Trung thu 
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Học sinh lớp 5B làm mặt trăng bằng giấy cho dự án nghệ thuật 

Viviane và Hana lớp1L cùng các bạn tham gia nhảy sạp Học sinh lớp 6L chăm chú học làm bánh dẻo 

Cuộc thi kéo co và nhảy bao bố diễn ra rất sôi động 

Tiết mục múa Lân tưng bừng và náo nhiệt 
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Mục tiêu học tập Toàn trường: 

Chúng tôi tin rằng Mục tiêu học tập Toàn trường bao gồm các kỹ năng quan trọng của thế kỷ 21 để học sinh 

phát triển và trở thành những công dân toàn cầu thành công và năng động. Quá trình rèn luyện của học sinh 

để đạt được những mục tiêu này cũng như sự tiến bộ của các em sẽ được tổng kết vào mỗi Học kỳ và trong 

hồ sơ năng lực cá nhân do các em tự thực hiện. Các kỹ năng, kiến thức và sự hiểu biết mà tất cả học sinh 

cần có khi tốt nghiệp tại các Trường Quốc tế Singapore là: 

NHỮNG HỌC SINH CÓ KỸ NĂNG TƯ DUY 

Áp dụng được các kỹ năng tư duy logic và nâng cao 

NHỮNG HỌC SINH CÓ HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ 

Sử dụng công nghệ một cách hiệu quả để tìm kiếm, tổ chức, đánh giá, kiến tạo và truyền đạt thông tin 

Hiểu và có trách nhiệm trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, các công cụ kết nối và 
truyền đạt thông tin 

NHỮNG HỌC SINH TỰ TIN TRONG GIAO TIẾP 

Sử dụng thành thạo cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

Cộng tác tốt với mọi người 

Sáng tạo trong cách thức diễn đạt 

NHỮNG HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT 

Hoàn thành hoặc đạt được kết quả học tập cao hơn mong đợi của từng năm học 

Luôn tiến bộ trong quá trình học tập 

Không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả học tập tốt hơn 

NHỮNG HỌC SINH NĂNG ĐỘNG VÀ LÀ CÔNG DÂN CÓ TRÁCH NHIỆM  

Hiểu biết và tôn trọng giá trị của các nền văn hóa khác nhau. 

Thể hiện vai trò công dân gương mẫu và trách nhiệm xã hội thông qua việc giúp đỡ người khác 

Hiểu được tầm quan trọng của lối sống lành mạnh và tích cực 

Hiểu biết và thể hiện các chuẩn mực đạo đức chung 
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Một trong năm mục tiêu quan trọng nhất của 
Nhà trường là giúp học sinh trở thành người tự 
tin trong giao tiếp.                                  

Nhà trường hướng dẫn học sinh giao tiếp tự tin 
thông qua khả năng đọc, viết, nói và nghe 
thành thạo. Học sinh được khuyến khích sử 
dụng các hình thức diễn đạt sáng tạo và làm 
việc hợp tác với các bạn. 

Các em học sinh lớp 5A và 4L đã thuyết trình 
trong buổi sinh hoạt đầu tuần chia sẻ những gì các 
em học được về đức tính kiên nhẫn và chính trực. 
Các thầy cô đã rất ấn tượng với màn trình bày tự 
tin này. 

 

 

 

Noelle và Liên Hương lớp 3L 
cùng bức tranh phong cảnh 

Học sinh 1L đã khám phá về quốc tịch của mình. Học sinh 2L làm những chiếc lồng 
đèn xinh xắn. 
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Gần đây, lớp 5B đã thực hiện một dự án STEM về 
thiết kế, xây dựng và thử nghiệm một cây cầu được 
làm bằng vật liệu được cung cấp như bìa và băng 
dính. 

Học sinh lớp 1L đã học cách tạo màu mới 
bằng cách trộn các màu cơ bản với nhau bằng 
chai nước trong một màn ảo thuật vui nhộn. 

Học sinh lớp 1B đuợc thử thách làm 

một chuỗi dây dài nhất có thể bằng 

giấy. Các em đã thử nghiệm với tất cả 

các loại dây khác nhau để tìm ra chuỗi 

dây nào dài nhất.   

Học sinh lớp 5L đã thực hành lấy dấu vân tay. 
Tiết học này đã chỉ ra rằng mọi dấu vân tay là 
độc nhất và các em có thể nhận biết một nguời 
qua dấu vân tay của họ.  
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Một số hình ảnh nổi bật của khối Tiểu học 
HPE 

Học bơi là một cách tuyệt vời để vận động và xây dựng sức 
bền trong lúc các em học một kĩ năng sinh tồn quan trọng.  

ICT 

Các tiết học ICT 
tập trung giúp 
học sinh xây 
dựng kiến   thức 
về công nghệ. 
Các em được 
học về các tác 
dụng của phần 
cứng và phần 
mềm máy tính 
và ứng dụng 
của chúng.  

Tiếng Anh 

Với sự huớng dẫn của các thầy cô, học sinh đuợc phát triển 
kỹ năng ngữ âm và âm vị học, từ đó nâng cao sự tự tin ở kỹ 
năng đọc.  

STEM 

Học sinh đã được phát triển tư duy phản biện và kỹ năng 
giải quyết vấn đề trong Phòng thí nghiệm STEM. 

Âm nhạc 

Sáng tạo và biểu diễn âm nhạc giúp học sinh cải thiện kỹ năng 
nghe, kỹ năng vận động tinh cũng như khả năng tư duy sáng tạo. 

Giờ ra chơi 

Hoạt động thể chất trong giờ ra chơi giúp các em giải 
phóng năng lượng một cách tích cực và nghỉ ngơi sau 

giờ học căng thẳng trên lớp. 
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Một số hình ảnh nổi bật khối Mầm non Tiết học STEM 

Các em học sinh lớp Dự bị Tiểu học Rockets và lớp K1 hào hứng tham gia thí 
nghiệm khoa học. 

Hoạt động theo chủ đề 

Học sinh lớp K2 Ladybirds vui vẻ hóa trang trong một vở 
kịch kịch nhỏ, sử dụng bát, thìa và một số đồ chơi có kích 

thước khác nhau trong lớp học. 

Lớp Dự bị Tiểu 
học Rockets rất 
phấn khích với chủ 
đề truyện cổ tích 
“Jack và Cây đậu 
thần”. 
Khải Minh và 
Quang Dương 
đang cố gắng xếp 
tòa tháp cao nhất 
có thể như trong 
truyện.  

Giờ đọc sách 

Đọc sách tại thư viện là một hoạt động yêu thích 
của các em học sinh lớp Dự bị Tiểu học Lunar. 

Tiết học Thủ công 

Học sinh lớp Dự bị Tiểu học Lunar hứng thú 
tạo chữ cái N trong từ ‘Nest’ ở tiết thủ công. 

Nhổ cải lên! Nhổ cải lên!  
Úi chà chà! Úi chà chà!  

Nhổ mãi, nhổ mãi! Mà không được! 
(Truyện Nhổ Củ Cải - Lớp K1/K2) 
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Lễ hội Tết Trung Thu 

Lớp K2 Ladybirds háo hức tham gia các 
hoạt động của Lễ hội Tết Trung thu 

Trong tháng 9, học sinh KIK đã tham 

gia vào nhiều hoạt động khác nhau 

trong từng lĩnh vực học tập như: 

STEM, Toán, Ngôn ngữ & Giao tiếp, 

Nghệ thuật & Thủ công, Âm nhạc, Thể 

dục, Đạo đức và Tiếng Việt. Một trong 

những trải nghiệm vui và thú vị nhất 

đối với học sinh KIK là đuợc tham gia 

Lễ hội Tết Trung thu tại truờng. Chúng 

tôi rất hạnh phúc nhìn thấy những 

khuôn mặt hạnh phúc vui tươi của các 

em học sinh trong suốt Lễ hội. Chúng 

tôi cũng rất biết ơn những nỗ lực và hỗ 

trợ của Quý Phụ huynh cho Lễ hội Tết 

Trung thu này.  

Truờng KIK Vạn Phúc chúng tôi đang 

ngày càng phát triển lớn mạnh hơn 

từng ngày. Xin trân trọng cảm ơn Quý 

Phụ huynh đã tin tuởng và gửi gắm 

con em mình tại KIK Vạn Phúc. Chúng 

tôi rất hạnh phúc khi thấy sự thích thú 

của các em học sinh tới trường mỗi 

ngày. Đồng thời, Nhà trường cũng rất 

nóng lòng và háo hức với các chủ đề 

và hoạt động mới trong tháng 10 sắp 

tới.  

Lễ hội Tết Trung thu 

Lớp Dự bị tiểu học Quốc tế & lớp K1/
K2 thích thú tham gia hoạt động của 

Lễ hội Tết Trung thu. 

Hoạt động Toán 

Lớp K2 Ladybirds thử sử dụng các 
lượng bột baking soda khác nhau để thổi 
bóng mà không cần dùng miệng. Đây là 
một cách tuyệt vời để khuyến khích khả 
năng tìm hiểu, kỹ năng quan sát và tư 
duy phản biện cho học sinh.  

Hoạt động STEM  

Lớp Dự bị tiểu học Lunar thiết kế 
những chiếc thuyền.  

Hoạt động Toán 

Lớp K1 Dragonflies đã học về màu xanh 
lá cây. Các em thu thập một số đồ chơi, 
sách vở trong lớp và lần luợt tìm các đồ 
vật màu xanh lá cây. 

Louisa-Anh (PN/N) 
làm ô tô. 

Huyen Anh 
(K2) chơi trò 
chơi dân gian. 

Hoạt động STEM 

K2 Bumble Bees làm thí nghiệm Hoa nở. 

Hoạt động 
Toán 

Lớp K1/K2 Cat-
erpillars học 

về số 7. 


