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Thầy Paul trong trang phục hóa 
trang nhân ngày Halloween. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

NỘI DUNG CHÍNH 

 Thông điệp từ thầy Hiệu 

trưởng 

 Các biện pháp phòng, chống 

Covid-19 

 Mục tiêu học tập toàn trường 

 Chương trình đạo đức 

 Ngày Nhà giáo Việt Nam 

 Hội chợ Từ thiện Giáng Sinh 

 Hoạt động của Khối Mầm non 

Những ngày quan trọng sắp tới 
 

 Ngày 4 tháng 12 - Ngày cuối 

cùng tổ chức CLB của Học phần 
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 Ngày 9 - 16 tháng 12 - Thi Học 

kỳ Một các môn Tiếng Anh 

 Ngày 18 tháng 12 - Hội chợ Từ 

thiện Giáng Sinh 

 Ngày 22 tháng 12 - Biểu diễn 

Văn nghệ mừng Giáng Sinh/ Kết 

thúc Học phần Hai 

 Ngày 23 tháng 12 - Bắt đầu kỳ 

nghỉ Giáng Sinh và Năm mới  

 

Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tháng Mười Một thực sự là một tháng bận rộn với nhiều sự kiện tại Trường 

Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc. Như đã đề cập trong Bản tin tháng trước, 

các em học sinh đã rất thích thú tham gia các hoạt động của Lễ hội Halloween. 

Trong tháng này, cả trường đã cùng chuẩn bị tổ chức và biểu diễn những tiết 

mục Văn nghệ rất hay và ý nghĩa dành tặng các thầy cô nhân Ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11. Tất cả giáo viên và nhân viên của trường đều vô cùng hạnh 

phúc trước sự quan tâm và ủng hộ của Quý Phụ huynh và các em học sinh. 

Tôi xin chân thân thành cảm ơn những tình cảm vô cùng đáng quý của Quý 

vị dành cho Nhà trường. 

Sắp tới đây, Hội chợ Từ thiện Giáng sinh, chương trình Biểu diễn Văn nghệ 

mừng Giáng sinh và lịch thi Học kỳ Một sẽ là những sự kiện quan trọng mà 

các em học sinh cần ghi nhớ. Hiện tại, các em đang trong giai đoạn ôn tập rất 

chăm chỉ và tôi xin chúc các em sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ thi này. 

Kì nghỉ Giáng sinh đang tới rất gần, và ngày học cuối cùng của Học phần này 

là ngày 22 tháng 12 năm 2020. Học sinh sẽ quay lại trường sau hai tuần nghỉ 

lễ, vào ngày 5 tháng 1 năm 2021. 

Tôi xin gửi lời chúc Giáng sinh an lành và Năm mới hạnh phúc đến toàn thể 

Quý Phụ huynh và gia đình. Xin cảm ơn sự ủng hộ và những đóng góp quý 

báu mà Quý vị đã dành cho Trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc trong 

thời gian qua. 

Trân trọng! 

Thầy Paul Batchelor 

*** 

Thông điệp từ thầy Hiệu phó 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Đối với tập thể cán bộ nhân viên Trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc, 

tháng 11 là một tháng đầy những thay đổi, thử thách và thành công. 

Trong tháng này, nhiều Câu lạc bộ (CLB) sau giờ học mới đã bắt đầu, các em 

học sinh được thử thách bản thân về thể chất, sự sáng tạo và trí tuệ. Để 

chuẩn bị cho ngày Nhà giáo Việt Nam, các em đã luyện tập chăm chỉ những 

bài hát, điệu nhảy và những tiết mục văn nghệ tuyệt vời để thể hiện tài năng 

cũng như sự biết ơn của các em đối với thầy cô giáo. 

Tôi đang rất mong chờ những điều bất ngờ mà các học sinh tài năng của 

chúng ta sẽ mang tới trong tháng tiếp theo. 

Trân trọng! 

Thầy Benjamin Burns 
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Lớp 1B: Học sinh lớp 1B trở 

thành những Nhà Công nghệ 

thông thái trong tiết học đọc 

trên iPad. 

 

Lớp 4B: Các em học sinh lớp 

4B thuyết trình về cách thể hiện 

trách nhiệm trong cuộc sống 

hàng ngày. 

Các biện pháp phòng, chống Covid-19 

Quý Phụ huynh lưu ý 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 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 

Tháng này, mục tiêu học tập toàn trường là định 

hình những kỹ năng cơ bản để “Học sinh trở 

thành những người hiểu biết công nghệ”. Các 

em học sinh được hướng dẫn sử dụng công 

nghệ một cách hiệu quả để tiếp cận, tổ chức, 

đánh giá, xây dựng và trao đổi thông tin. Sau dây 

là danh sách những học sinh có thành tích ấn 

tượng trong quá trình học tập và rèn luyện theo 

mục tiêu tháng: 

1L: Vũ Nguyễn Ana; 1B: Đào Thanh Dương; 1C: 

Nguyễn Ý An; 2L: Kei Shimada; 2B: Vũ Đức Nhật 

Nam; 2C: Lê Hồ Bảo Trâm; 3L: Yusaku 

Suemasa; 3B: Lê Bình Minh; 3C: Đàm Hải Nam; 

4L Vũ Lê Khôi Nguyên; 4B: Hà Tuệ Minh; 4C: 

Ngô Phùng Anh; 5L: Park Do Yun; 5B: Nguyễn 

Chi Anh; 5C: Thái Duy Anh; 6L: Park Se Hun. 

Xin chúc mừng những “Ngôi sao  

Công nghệ” của tháng Mười Một vừa qua. 

 

Chúc mừng các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. 

  

Lớp 4L: Katie và JiMin sử dụng 

iPad để điều khiển “Codey 

Rocky” trong tiết học STEM. 

 

 

Lớp 3L: Các em học sinh lớp 3L 

thực hiện dự án STEM “Thuật 

ngụy trang”. Các em tìm hiểu và 

nghiên cứu những hoa văn sặc 

sỡ trên cánh bướm, từ đó hiểu 

được nguyên lý ngụy trang vào 

môi trường và trốn kẻ săn mồi 

của loài động vật bé nhỏ này. Để 

trải nghiệm và tìm ra cách thức 

mà loài bướm nguỵ trang, Các 

em đã lựa chọn mẫu “hoa văn 

cánh bướm” của riêng mình, 

sau đó tô màu và tạo ra hình ảnh 

khung cảnh xung quanh và giúp 

những cánh bướm này hoà lẫn 

vào trong môi trường đó. 
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Các cô giáo Mầm non trong tiết 

mục biểu diễn nhân ngày Nhà giáo 

Việt Nam. 

Học sinh lớp 1C và tác phẩm bản 
đồ thế giới của các em. 

 

Học sinh lớp Một - Quốc tế cùng 
nhau hoàn thiện tác phẩm tranh 
ghép trong giờ CLB. 

 

Học sinh lớp 5B và “công trình” 
vườn rau thủy canh. 

 
 

Chương trình đạo đức 

Trong tháng này, chủ đề Đạo đức được lan 

tỏa toàn trường là “Trách nhiệm” và “Sự 

cần cù”, với màn thuyết trình được thực 

hiện bởi các học sinh lớp 4B và 5C trong 

các tiết sinh hoạt tập thể. Chương trình đạo 

đức là một cấu phần quan trọng trong việc 

giáo dục học sinh nói chung. Những bài 

học, chủ đề đạo đức này sẽ góp phần hình 

thành và dần xây dựng nhân cách sống 

đáng quý cho các em học sinh.  

Ngày Nhà giáo Việt Nam 

Ngày 20 tháng Mười Một vừa qua, một buổi 

Lễ ý nghĩa đã được tổ chức nhằm tôn vinh 

và tri ân những thầy cô giáo và những cán 

bộ nhân viên toàn trường. Xin chân thành 

cảm ơn những bó hoa xinh đẹp, những tấm 

thiệp ý nghĩa và những lời chúc tri ân từ 

Quý Phụ huynh và các em học sinh. Giáo 

viên là một nghề vô cùng đặc biệt, và ngày 

lễ đặc biệt này chính là dịp mang đến nụ 

cười cho tất cả mọi người. 

Hội chợ Từ thiện Giáng Sinh 

Theo kế hoạch, Hội chợ Từ thiện Giáng 

sinh thường niên của trường sẽ được tổ 

chức vào thứ Sáu, ngày 18 tháng Mười Hai 

với mục đích gây quỹ từ thiện ủng hộ tổ 

chức Caritas Việt Nam - một tổ chức hỗ trợ 

các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Quý 

Phụ huynh vui lòng liên hệ với Văn phòng 

trường nếu có mong muốn đồng hành cùng 

Nhà trường trong hoạt động này. 

Chúng tôi cũng rất tiếc phải thông báo, thực 

hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức 

năng, Hội chợ Giáng sinh của năm học này 

sẽ chỉ dành riêng cho học sinh, cán bộ nhân 

viên và giáo viên của trường. Nhà trường 

rất tiếc không thể mời Quý Phụ huynh, gia 

đình hay các tổ chức bên ngoài tham dự sự 

kiện. Rất mong Quý Phụ huynh thông cảm 

và phối hợp cùng Nhà trường trong quá 

trình tổ chức sự kiện. 

 

                                                                             

 
 
  

Lớp 3 Quốc tế - Tiết học Mỹ 
thuật 

Học sinh lớp 1C gửi lời yêu 
thương tới các thầy cô giáo 
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Lớp Dự bị Tiểu học Cheetah: Rau không những tốt cho sức khỏe 

mà còn “khơi nguồn sáng tạo” cho tiết học “Nghệ thuật”. Trong tháng 

Mười Một vừa qua, học sinh lớp Dự bị Tiểu học Cheetah có nhiều 

hoạt động, nội dung học tập liên quan đến rau, củ. Và một trong 

những hoạt động được học sinh thích nhất chính là in hình các loại 

rau củ quả để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật. 

Lớp Mẫu giáo Giraffe: Chơi xếp hình có vui không? Chơi 

ngoài sân có gì hay không nhỉ? Hãy cùng trải nghiệm một buổi 

chơi xếp hình ngoài trời tuyệt vời cùng với các bạn học sinh 

lớp Mẫu giáo K2 nhé. Tại đây, các em học cách chia sẻ, bàn 

bạc và phối hợp cùng nhau để hoàn thiện các mô hình lắp 

ghép. Đây cũng là cơ hội để các em học tính kiên nhẫn khi 

tham gia các hoạt động tập thể. 

 

Hoạt động của khối Mầm non 

Tháng Mười Một trôi qua thật nhanh với nhiều ấn tượng 

đẹp và kỷ niệm khó phai trong lòng mỗi thầy cô giáo và 

các em học sinh.  

 

Chúc mừng các cô giáo Mầm non 
nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. 

 

Lớp Nhà trẻ Parrot: Học sinh lớp Nhà trẻ Parrot vô cùng hào hứng khi 

được khám phá thí nghiệm khoa học về dầu và nước. Các em rất thích 

thú khi sử dụng ống nhỏ giọt để phun nước màu vào dầu và quan sát quá 

trình hòa lẫn của 2 dung dịch. 

Niềm hạnh phúc của chúng tôi là mỗi ngày 

được nhìn các em học sinh hào hứng 

tham gia vào các hoạt động học tập, trải 

nghiệm và vui chơi. So với ngày đầu tiên 

của năm học, các em giờ đây trưởng 

thành, thân thiện, sáng tạo, tự tin và đặc 

biệt là luôn tràn đầy năng lượng. Chúng 

tôi thực sự rất tự hào về các em. 

Quý Phụ huynh vui lòng cập nhật thông tin 

được gửi trên ứng dụng ClassDojo của 

lớp để biết thêm thông tin về các hoạt 

động của trường, lớp. 

 


