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Kính gửi Quý phụ huynh, 

Tháng chín đã đến rồi. Tôi vẫn cứ ngỡ trường Quốc Tế 

Singapore Cần Thơ chỉ mới mở cửa ngày hôm qua. Đã có 

thêm nhiều học sinh nữa đến với trường SIS Cần Thơ, điều 

đó cũng cho thấy trường đang ngày một phát triển hơn.  

Ngày đầu tiên của các em đều rất tươi vui. Mỗi ngày chúng 

tôi đều nhìn thấy các em học sinh hân hoan đến trường và 

vui chơi sau giờ học.  

Nhà trường sẽ mang đến phương pháp học mới có tên là 

STEM. Học sinh sẽ được học những môn giúp phát triển và 

nâng cao nhận thức của mình về khoa học, công nghệ, kỹ 

thuật và toán học để áp dụng vào đời sống hằng ngày. STEM sẽ trở thành một phần quan trọng trong chương 

trình học cho tất cả các học sinh của SIS. 

Bên cạnh đó, hoạt động ngoại khóa được tổ chức từ thứ ba đến thứ sáu, các 
em có thể tham gia vào các câu lạc bộ theo sở thích cá nhân.  Chúng tôi rất vui 
vì sân chơi cho các em học sinh nhỏ đã hoàn thành bởi Merryland - đơn vị đã 
thiết kế và thi công sân chơi với mục đích mang đến 
sự an toàn cho học sinh. Với thiết kế sàn cao su chịu 
lực va đập và chống trượt, thiết bị cầm nắm cũng 
hết sức an toàn, không có góc sắc nhọn. Nhà trường 
khuyến khích học sinh nên đội mũ khi tham gia các 
hoạt động ngoài trời. 

Lễ hội Trung Thu đang đến rất gần và SIS đang lên 
kế hoạch tổ chức cuộc thi làm lồng đèn. Nhà trường 
sẽ cung cấp thông tin cho Quý Phụ Huynh trong thời 
gian sớm nhất. Nhà trường rất phấn khởi khi các em 
học sinh giao tiếp và chào hỏi nhau bằng tiếng Anh trong sinh hoạt hằng ngày cũng 
như trên lớp học. Phụ Huynh cũng nên tiếp tục khuyến khích các em nói tiếng Anh 
và luyện tập chăm chỉ để mang đến kết quả tốt nhất. 

Chúc mọi người có một tháng 9 tuyệt vời.  

Larry Synclair 

Hiệu Trưởng 
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Từ những ngày bắt đầu năm học mới, cả giáo viên và học sinh đều rất năng động ở lớp. 

 

 

 

  

 

Học sinh đang thực hành kỹ năng vận 

động – Lớp Strawberry 

Cô Ngân và cô An của lớp Strawberry hướng 

dẫn các em học sinh kĩ năng vận động rất tốt 

(xếp các hình khối) và kĩ năng vận động thể chất 

(đi bộ zig-zag). Các em học sinh cũng được học 

đếm số, màu sắc, hình dáng và cách gọi các 

thành viên trong gia đình (bố, mẹ). Thầy Nick 

giúp đỡ các bé học các loại ngữ âm trên lớp như 

âm “B” (ví dụ như “bóng”, “bươm bướm”). 
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Học sinh đang thực hành phát âm – Lớp Coconut  

Học sinh của cô Thủy và cô Đông lớp 

Coconut cũng được học về ngữ âm ABC 

và bắt đầu các bài tập về số như ghép từ 

cùng với số. Các em cũng được tham gia 

vào các lớp mỹ thuật như cắt dán giấy về 

các loài động vật thông qua các phương 

pháp khoa học. 

Các bé đang khám phá từ ngữ  

qua bài hát - Lớp 1 & 2 

Ở lớp 1 và lớp 2, các học sinh của cô Quý và 
thầy Thành đang khám phá các từ thông qua 
âm nhạc với sự giúp đỡ của thầy German và 
với nhiều lại đàn guitar. Các em cũng đang 
học về bản thân và các thành viên gia đình 
với sự tích hợp số như “tôi cao bao nhiêu” và 
đặt câu hỏi như “Cô ấy là ai?” Tất nhiên, các 
giáo viên đang dạy cho học sinh kiến thức để 
cải thiện vốn từ vựng cũng như phát âm các 
nguyên âm đôi của các em ví dụ như shoe, 
shirt, fish and brush.  
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Thầy German hướng dẫn bài học guitar ngoài trời 

- Lớp 4 và Lớp 6 

Thầy Phước của lớp 4 đang giảng dạy rất nhiệt 
tình ở môn ICT, các em được học cách sử dụng 
powerpoint, kết hợp hình ảnh trên slides. Học 
sinh trong các lớp nghiên cứu xã hội không chỉ 
học địa lý, mà các em còn hiểu cách đọc bản 
đồ cũng như phát triển kỹ năng lập bản đồ. 

Bên cạnh đó giờ học âm nhạc luôn tràn ngập 
niềm vui và thầy German đã dạy các bài học 
guitar cho lớp 4 và lớp 6.  

Cô Anh của lớp 6 rất bận rộn với các môn xã 
hội, tìm hiểu về bảy kỳ quan mới của thế giới 
và làm các bài thuyết trình.  

Trong khi làm bài tập đọc và cải thiện vốn từ 
vựng bằng tiếng Anh, các em cũng đã được 
kiểm tra lại ngữ pháp bằng cách nghiên cứu 
các động từ chủ nghĩa và dấu chấm câu với 
việc sử dụng dấu nháy đơn 
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Cô Xinmei Zhang - giáo viên dạy tiếng Hoa và EFL là thành viên mới vừa gia nhập đội ngũ giảng 

dạy tại trường SIS. Cô Xinmei là giáo viên nhiều năm kinh nghiệm. Cô bắt đầu giảng dạy từ 

năm 2002 và đã từng làm việc cùng thầy Larry ở hai trường khác. Bên cạnh bằng thạc sĩ về 

Giáo Dục, cô còn là cử nhân Tếng Anh và chứng chỉ giảng dạy tiếng Hoa. Cô cũng phụ trách bộ 

môn Tiếng Anh, EFL và Văn Học Mỹ. Điều thú vị là cô nói chuẩn chất giọng Mỹ do đó có khá 

nhiều người nghĩ rằng cô là người Mỹ.  

Giáo Viên Mới 

mailto:enquiry@cantho.sis.edu.vn

