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Họp Phụ huynh trong tuần đầu tháng Ba 2015 

Nhà trường đã nhận được phản hồi tích cực từ các giáo viên về sự 

hài lòng của Phụ huynh khi tới tham dự buổi họp trao đổi về quá trình 

học tập của học sinh và sự phát triển không ngừng của nhà trường. 

Chúng tôi rất vui khi được chào đón nhiều phụ huynh đến tham dự 

buổi họp. Đây chính là sự ủng hộ quý báu của Quý vị dành cho học 

sinh, giáo viên và nhà trường. 

Những phụ huynh tham dự buổi họp đã rất hài lòng với chương trình 

học cũng như những tiến bộ của học sinh trong trường. Chúng tôi xin 

cảm ơn tất cả các Quý vị đã tham dự Buổi họp Phụ huynh. Sự quan 

tâm, ủng hộ của Quý vị là những đóng góp quý báu cho sự phát triển 

của nhà trường và sự tiến bộ các em học sinh.  

Chương trình ủng hộ Sách 

Sáng thứ Sáu ngày 27 tháng 03, các giáo viên, giáo sinh và bốn học 

sinh đại diện cho Hội Học sinh Trường đã đóng gói những thùng 

sách thu được từ hoạt động ủng hộ sách của Hội và lên đường tới 

trường Tiểu học Cao Răm. Vượt qua nhiều đường đất lầy lội, cuối 

cùng chúng tôi cũng đã tới được Trường tiểu học Cao Răm. Chúng 

tôi được tiếp đón nồng nhiệt và giao lưu ăn nhẹ với các bạn mới ở 

đây. Các em học sinh nơi đây cũng ham học và yêu đọc sách, tuy 

nhiên trong lớp học của các em không có sách, truyện tranh hay bất 

kỳ trang thiết bị nào. Các thành viên của Hội học sinh cảm thấy rất tự 

hào khi thấy những cuốn sách mà các em trao tặng rất có ý nghĩa 

cho học sinh ở đây trong thơi gian dài sắp tới. Thật tuyệt vời nếu 

chúng ta có thể phát triển mối quan hệ thân thiết hơn nữa với trường 

Tiểu học Cao Răm và làm được nhiều việc hơn nữa để giúp trường 

trong nhiều năm tới. Hội học sinh Trường quốc tế Singapore tại Vạn 

Phúc đã giúp đem lại niềm vui cho nhiều bạn nhỏ trong năm học này.  

Ngày hội Quốc tế 22 tháng Tư 2015 

Ngày hội Quốc tế đã được diễn ra thành công tốt đẹp. 16 lá cờ của 
16 quốc gia do các lớp chọn làm nước đại diện đã được treo ở bên 
ngoài mỗi lớp học. Nhân dịp ngày hội Quốc tế, chúng tôi đã mời một 
số vị khách tới tham dự buổi sinh hoạt trường vào Thứ Tư hàng tuần 
của Khối Lớp 4- 5. Một vài tuần trước chúng tôi đã có buổi giao lưu 
với Thiếu tá David Temple đến từ lực lượng phòng không Hoa Kỳ. 
Thứ Tư mồng 8 tháng Tư, chúng tôi đã vinh dự được chào đón Ông 
Jacob Bloemberg, người Hà Lan đến từ HIF và ngày 15 tháng Tư 

 

NỘI DUNG 

• Họp Phụ huynh  

• Chương trình ủng hộ sách 

• Ngày hội quốc tế 

• Tài năng Vạn Phúc 

• Kỳ thi Olympic Tiếng Anh 

• Hội chợ khoa học 

• Bóng đá trường SIS@Vạn Phúc 

• Khối lớp 4 học làm nem 

• Tổng kết chương trình thực tập sư 

phạm 

• Kỳ thi học kỳ Hai chương trình Việt 

Nam 

 

 

                      www.kinderworld.net 

 
 
 

Địa chỉ: 2D Ngoại giao Đoàn Vạn Phúc 
46 Vạn Bảo, quận Ba Đình  

Điện thoại: (84-4)3726 160 – Fax: (84-4) 37261600 

Email: enquiry@vanphuc.sis.edu.vn   

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ VẠN PHÚC     
Tháng Tư  năm  2015 

 

Ủng hộ sách cho trường Cao Răm tỉnh Hòa 

Bình 

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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là Ông Jake Valle, Giám đốc kinh doanh đến từ Philippines. Vào 
ngày hội Quốc tế, chúng tôi hân hạnh được tiếp Bà Louise 
Chamberlain, Giám đốc Quốc gia của Liên Hiệp Quốc. Chúng  tôi 
cũng hân hạnh được chào đón đại sứ Ai Cập ngài Youssef Hanna. 
 
Trong ngày hội, học sinh “đi du lịch” tới 05 quốc gia, được đóng dấu 
nhập cảnh trên hộ chiếu và tham gia một số hoạt động giao lưu văn 
hóa khác. Các em cũng đóng vai nước chủ nhà để chào đón các vị 
khách từ các lớp/ các nước khác viếng thăm. 
 
Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Vạn Phúc 

Hội Học sinh đã dành toàn bộ kinh nghiệm và sự tự tin của mình 

trong suốt năm qua cho Chương trình Biểu diễn lớn nhất vào thứ 

Bảy ngày 04 tháng Tư tại Hội trường Đa năng. Cuộc thi Tìm kiếm 

Tài năng Vạn Phúc là một Chương trình Broadway riêng của 

Trường. 14 trên tổng số 35 học sinh tham gia tổng duyệt đã được 

lựa chọn để biểu diễn trong vòng 2 tiếng của chương trình. Các em 

đã có được nhiều kinh nghiệm khi biểu diễn trên sân khấu. Hội Học 

sinh cũng tiếp thu được nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức sự 

kiện, phụ huynh được xem những tiết mục biểu diễn tuyệt vời và 

chúng tôi đã quyên góp được 10.000.000 đồng cho Dự án nước 

sạch Tanzania. Sự kiện này thực sự là một cơ hội tuyệt vời cho tất 

cả mọi người tham gia. Hội học sinh muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc 

tới Quý vị phụ huynh đã giúp đỡ và ủng hộ để sự kiện thành công. 

Xin cảm ơn tất cả mọi người.  

Lá thư từ Ông Rev Raphael Love, Điều phối viên Dự án nước 
sạch Tanga, Tanzania 
 
Kính gửi toàn thể nhân viên và học sinh của Trường Quốc tế 
Singapore.  
Chúng tôi rất biết ơn và xúc động khi được biết tình cảm của các em 
học sinh và những việc các em đã làm cho Dự án nước sạch của 
chúng tôi. Tôi rất cảm ơn các bạn cùng toàn thể mọi người đã đóng 
góp cho Dự án này. Tôi ước rằng tôi có thể ôm tất cả các bạn. Cầu 
Chúa ban phước cho các học sinh, giáo viên và đất nước Việt Nam. 
Tôi tin rằng đây chính là tinh thần tương thân tương ái của toàn thể 
dân tộc Việt Nam.  
Cảm ơn các bạn rất nhiều.  
 
Rev. Raph ael Love. Điều phối viên Dự án nước sạch Tanga. 
Nhà thờ Mikanjuni Elim. Tanga. Tanzania 
 
Kỳ thi Olympic Tiếng Anh 

 
Trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc xin được chúc mừng bốn 
học sinh đã xuất sắc vượt qua vòng đầu tiên của Kỳ thi Olympic 
Tiếng Anh. Các em đã lọt vào danh sách 166 học sinh đứng đầu của 
Hà Nội trên tổng số 1068 học sinh tham gia. Đây là một thành tích 
rất đáng tự hào. 
  
Tuần vừa qua các em đã tham dự vòng chung kết dành cho 166 học 
sinh tại Hà Nội. Các em đã hết sức nỗ lực để thể hiện những kỹ 
năng của mình. Nhà trường đã tuyên dương và ghi nhận sự cố gắng 
của các em.  
 
Chúc mừng Hoàng Anh Chi -5B, Nguyễn Tú Anh -5B, Nguyễn 
Trường Phúc -5C, Đặng Nga Mi -5D. 
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Cờ của các nước trong ngày hội quốc tế 
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Hội chợ Khoa học  
 

Thứ Ba ngày 14 tháng Tư, toàn bộ học sinh Khối 3 đã tham gia Hội chợ 
Khoa học, một phần trong chương trình của môn Xã hội học. Các em được 
yêu cầu thể hiện những kỹ năng và kiến thức khoa học mới mà các em đã 
học trong học phần vừa qua. 
  
Các em đã rất hào hứng trong những giờ thí nghiệm với thế giới khoa học 
kỳ thú và được yêu cầu làm các thí nghiệm khoa học để trưng bày và trình 
diễn tại Hội chợ. Các em cũng phải chuẩn bị thư mời, các tranh ảnh quảng 
cáo cho sự kiện đặc biệt này cũng như chuẩn bị vào vai chuyên gia tư vấn 
khoa học khi khách hàng thăm quan khu vực trưng bày của các em. 
  
Các học sinh lớp 3 đã cho thấy sự tự tin tuyệt vời cùng với sự phấn khích 
khi thể hiện và thảo luận về các khám phá khoa học của mình và các em 
cũng có những cuộc trò chuyện vui vẻ với nhiều phụ huynh và học sinh 
tham gia vào hội chợ.  
 
Bóng đá Trường SIS tại Vạn Phúc 
 

Những chú hổ con của SIS Vạn Phúc ngày càng lớn mạnh hơn trong trận 
đấu bóng với Trường BVIS! Đội bóng chủ nhà SIS Vạn Phúc đã có trận đấu 
giao hữu với đội bóng đá nam Lớp 1-3 và đội bóng đá nữ lớp 4-5 của BVIS 
vào thứ Ba ngày 07 tháng Tư tại sân Vạn Bảo. Hai mươi học sinh nam trong 
câu lạc bộ bóng đá đã có một trận đấu tuyệt vời. Các em đã bị dẫn trước 2-
1 ở hiệp thứ nhất. Tuy nhiên, khi quay trở lại sân ở hiệp 2, với tinh thần hào 
hứng các em đã ghi thêm được 2 bàn thắng và giành chiến thắng chung 
cuộc 3-2. Đội bóng nữ của SIS cũng đã đánh bại nỗ lực của BVIS và giành 
chiến thắng 2-0. Đội bóng nữ đã chơi với nỗ lực tuyệt vời và cho thấy nhiều 
tiến bộ. Nhiều phụ huynh cũng đã đến để cổ vũ cho các em. Trận đấu tiếp 
theo của đội bóng đá nam Khối 4-5 với trường BVIS cũng đã diễn ra vào 
ngày thứ Ba 14 tháng Tư lúc 4 giờ chiều tại sân Vạn Phúc.  

 
Khối Lớp 4 học làm Nem 
  

Trong tháng Tư, tất cả học sinh Khối 4 sẽ chào mừng mùa xuân bằng việc 
tham gia vào chương trình học nấu ăn tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế 
Pegasus tại Vạn Phúc. Đầu bếp của Pegasus đã giới thiệu cho học sinh 
cách làm món Nem, một món ăn ngon truyền thống của Việt Nam. Học sinh 
được học cách thái, trộn các nguyên liệu và cuộn bánh đa nem đúng cách. 
Các em được thưởng thức “tác phẩm nghệ thuật” của mình khi món nem 
hoàn thành. Nguyễn Chí Bách-4D chia sẻ “Đây là phần thú vị nhất của buổi 
học nấu ăn”. 
 
Tổng kết Chương trình Thực tập Sư phạm 

 
Ngày 10/4 vừa qua, trường Tiểu học Việt Nam Singapore đã tổ chức Lễ 
Tổng kết Chương trình Thực tập Sư phạm trong Hội đồng hướng dẫn và 
giáo sinh thực tập. Chương trình Thực tập Sư phạm tại trường đã được 
được triển khai trong vòng nhiều năm với đội ngũ giáo viên hướng dẫn nhiệt 
tình, có chuyên môn cao cùng chương trình thực tập hấp dẫn, cởi mở, giúp 
giáo sinh phát huy tối đa khả năng sáng tạo đồng thời học hỏi những 
phương pháp dạy học tiên tiến nhất. 

Phát biểu trong buổi chia tay, các cô giáo tương lai rất xúc động chia sẻ lần 
đầu tiên các cô được làm việc trong một môi trường giáo dục năng động, 
hiện đại mà cũng rất giàu tính nhân văn. Học sinh của trường Tiểu học Việt 
Nam Singapore rất thông minh, tự tin và dễ mến. Dù có cơ hội làm việc ở 
bất cứ nơi đâu các cô cũng sẽ mang hết tài năng, tâm huyết để phục vụ sự 
nghiệp trồng người. 

 
Kỳ thi Học kỳ Hai Chương trình Việt Nam 
 

Học sinh Khối Song ngữ sẽ hoàn thành xong Kỳ thi Học kỳ Hai vào tuần thứ 
2 và tuần thứ 3 của Học phần Bốn.  
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Hội chợ khoa học 

Thầy Noel hướng dẫn học sinh trong hội chợ 
khoa học  

 

 

 

Những chú hổ con Vạn Phúc ngày càng lớn 
mạnh hơn trong trận đấu với BVIS  


