TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE
@ VẠN PHÚC
Tháng Ba năm 2017

TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào
tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp
những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào
tạo ra những công dân toàn cầu.
SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong
một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật,
đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để
tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.
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Hội học sinh
Hội học sinh đã thu nhận được rất nhiều sách Tiếng Việt để ủng hộ
cho trường tiểu học Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Xin
chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của Quý vị phụ huynh. Nhà
trường cũng lựa chọn một số sách giáo khoa và sách truyện Tiếng Việt
từ thư viện để ủng hộ cho trường tiểu học Trung Sơn.
Thứ Năm ngày 30 tháng Ba, sáu học sinh trong Hội học sinh cùng với
thầy Nại, cô Shirley và cô Lan Anh sẽ chuyển những cuốn sách này tới
Hòa Bình. Trường Trung Sơn rất vui mừng được nhận những cuốn
sách này để giúp đỡ cho việc học tập của các học sinh ở trường.
Kết nạp đội

Lớp 3B thăm quan Bảo tàng Hồ Chí Minh

Học sinh của hai lớp Ba của trường đã rất tự hào khi được mang trên
vai chiếc khăn quàng đỏ trong ngày kết nạp Đội. Nhà trường rất vui
mừng khi các Quý phụ huynh đã đến tham gia và chứng kiến lễ kết
nạp Đội. Lời hứa làm theo điều Bác Hồ dạy sẽ là hành trang giúp các
học sinh đứng vững dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Với tư cách là
những công dân toàn cầu, các em phải có lòng yêu nước, yêu dân tộc,
cần học tập và làm việc chăm chỉ, sống lành mạnh , biết khiêm tốn và
có kỷ luật.
Câu lạc bộ sách

Các đội viên 3C mới kết nạp
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Thư và bản đăng ký sẽ được gửi về nhà cho những em học sinh có nhu
cầu tham gia vào câu lạc bộ sách của nhà xuất bản Baker. Những cuốn
sách này đều có chất lượng tốt, được nhập khẩu từ Anh Quốc và sau
khoảng 4 đến 5 tuần sách sẽ đến tay học sinh sau khi hoàn tất thủ tục
hải quan. Câu lạc bộ sách cũng sẽ góp phần làm phong phú thêm tủ
sách cho thư viện của trường. Hiện nay, Nhà trường đang tiến hành
tuyển chọn những cuốn sách để dùng cho các giờ Hướng dẫn Đọc của
các lớp.
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Lớp 1 tham gia dã ngoại
Lớp 1 Quốc tế đã có buổi dã ngoại tại Kidz Citi, Royal City và có cơ hội
trải nghiệm nhiều nghề nghiệp khác nhau. Các học sinh đều rất hứng
thú tìm hiểu cách làm kem và quy trình sản xuất sữa. Các em cũng
trải nghiệm các nghề khiêu vũ và đóng vai lính cứu hỏa, được ngồi lên
xe chữa cháy đi dập đám cháy.

Kỳ thi Olympic Tiếng Anh

Học sinh tìm hiểu quy trình sản xuất sữa

Cuối tuần trước, Kim Khánh, Thùy Linh, Chí Đăng và Nhật Nam đã đại
diện cho trường tham dự vòng thi viết của kỳ thi Olympic Tiếng Anh
cấp thành phố. Những học sinh đạt kết quả cao nhất trong vòng thi
viết sẽ được lựa chọn vào vòng chung kết và thật tuyệt vời khi 3 trong
4 học sinh trường mình đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Trong
vòng thi này, các em sẽ có bài thi nói với một giám khảo mà các em
chưa bao giờ gặp và nói về một chủ đề do ban giám khảo lựa chọn.
Chúc mừng các em và chúc các em may mắn trong vòng thi tiếp theo.
Nhà trường cũng xin cảm ơn cô Shirley, thầy Nigel và thầy Brad đã giúp
đỡ và ôn tập cho 12 học sinh khối Năm để chuẩn bị cho kỳ thi.

Thông tin sức khỏe từ Phòng Y tế quận Ba Đình
Phòng Y tế quận Ba Đình, thông qua Nhà trường, muốn thông tin tới
Quý vị phụ huynh về những biện pháp phòng ngừa liên quan tới một
số trường hợp cúm gia cầm ở Trung Quốc trong thời gian gần đây.
Các hộ gia đình cần chú ý hơn khi mua bán các sản phẩm từ gia cầm,
sơ chế sạch sẽ và giữ vệ sinh sau khi tiếp xúc với gia cầm.
Hiện chưa có trường hợp nào được thông báo nhưng chính quyền
mong muốn tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người và từng
bước hạn chế nhập khẩu để giảm thiểu sự phơi nhiễm với gia cầm.
Lớp 1 Quốc tế thực hành chữa cháy

Hỗ trợ từ Quý vị phụ huynh
Những thông tin gần đây được đăng tải trên các phương tiện thông
tin truyền thông đã khiến các bậc cha mẹ quan tâm nhiều hơn đến kỹ
năng tự bảo vệ của trẻ và việc cần thiết phải giáo dục trẻ về “những
mối nguy hiểm từ người lạ”, vì vậy bản tin tháng này của trường sẽ
gợi ý cho Quý vị một số trang web hữu ích và trong thời gian tới Nhà
trường sẽ tổ chức buổi hẹn Cà phê để thảo luận với Quý vị về chủ đề
này. Chương trình rèn luyện đạo đức của nhà trường cũng đã bao
gồm một số kỹ năng giúp trẻ biết cách linh hoạt xử lý các tình huống
và giải quyết các vấn đề và trường cũng sẽ tiếp tục bổ sung thêm
nhiều kỹ năng bổ ích khác.
Những trang web hữu ích:
Những mối nguy hiểm từ người lạ và Kỹ năng tự bảo vệ

Hội học sinh trao tặng sách
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