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Thông điệp từ hiệu trưởng 
 

Các Phụ Huynh thân mến, 

 

Tháng 9 đang trở nên rất phấn khởi với các em h

Thật là một điều kì diệu khi thấy các học sinh phát tri

trường mới, thấy các em học tập và học h

chúng ta luôn khám phá ra được những đ
những sản phẩm mới trong lớp học thủ công c

chào hỏi bằng tiếng Hoa hoặc đạt được đ
tra. 

 

Hơn nữa, tôi rất mong muốn được chứng ki

học những giá trị phương Đông trong mộ
phương Tây. Sự hòa trộn mang tính quốc t

phương Tây tạo nên một sự kết hợp tuyệ
ngũ giáo viên tại SIS Cần Thơ có thể dự
sinh sẽ trở thành những người lãnh đạo nă
thế giới trong tương lai. Có một câu nói r

người khác nhưng cần được chuẩn bị để 

nhận văn hóa của người khác mà không 

 

Khi chúng ta đang đến gần hơn vào những ngày cu

cho vai trò của quý vị, cùng với vai trò c

học sinh. Nếu có thể, hãy quan sát các em h

em hoàn thành bài tập về nhà. Cho các em s

hãy lắng nghe. Lắng nghe là một công cụ
gì chúng ta nói đều không được tôn trọng.

 

Trân trọng, 

Larry Synclair 
Hiệu Trưởng 
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i các em học sinh ở trường. 

c sinh phát triển trong ngôi 

c hỏi. Các em học sinh của 

ng điều mới lạ hoặc tự tạo nên 

công của các em, học cách 

c điểm cao trong các bài kiểm 

ng kiến các em học sinh được 

ột mội trường giáo dục 

c tế giữa phương Đông và 

ệt vời trong giảng dạy để đội 

ựa vào. Ngược lại, các em học 

o năng động, sáng tạo cũng như có sức ảnh hưởng và có lòng tr

t câu nói rất nổi tiếng rằng: “Một xã hội đa văn hóa không t

 lắng nghe, để xem xét, đối thoại, phân tích và cu

i khác mà không ảnh hưởng đến nền văn hóa của riêng mình.” 

ng ngày cuối của học phần đầu tiên, đây là khoả
i vai trò của giáo viên để đạt được mục tiêu chung: trợ giúp và h

, hãy quan sát các em học sinh vào thời điểm thích hợp trong hoàn c

nhà. Cho các em sự động viên tích cực và nhiều sự khuyến khích. Nh

ụ hiệu quả của giao tiếp, nếu chỉ nói mà không l

ng. 
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ng và có lòng trắc ẩn của 

n hóa không từ chối văn hóa của 

cuối cùng, có thể chấp 

ảng thời gian đặc biệt 

giúp và hỗ trợ cho các em 

p trong hoàn cảnh thích hợp để các 

n khích. Nhưng trên hết, xin 

nói mà không lắng nghe, tất cả những 
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Lễ hội vui 
Trung Thu 

Học sinh ở SIS đã múa, hát và t

Vui Trung Thu vào ngày 24/9/2018. Ph

thầy cô giáo và các em h

cùng nhau ở phòng đa ch

đều trình diễn những tiết m

được thưởng thức một màn trình di

tuyệt vời. Lớp 1 đã thắng trong cu

lồng đèn trong khi lớp 6 giành v
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SEPTEMBER 2018 

ã múa, hát và tổ chức ngày lễ 

Vui Trung Thu vào ngày 24/9/2018. Phụ Huynh, 

y cô giáo và các em học sinh đã tập hợp lại 

đa chức năng. Tất cả các lớp 

t mục đặc sắc và khán giả 

t màn trình diễn múa lân 

ng trong cuộc thi trang trí 

p 6 giành vị trí thứ 2.  
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lồng
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ộc thi  

ồng đèn  



 

 

 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ 

 

 T: (84) 292 730 9988 

   
 
  TRONG LỚP 

HỌC THẾ 
NÀO? 

Trong lớp Strawberry của cô Ngân và 

cô An (Nurs/K1), các em học sinh 

được học những kĩ năng xã hội với 

tiếng Anh bằng cách học chào hỏi 

thầy cô và bạn bè. Thầy Nick tiếp tục 

giúp đỡ để dạy cho các em về ngữ âm 

trong lớp bằng cách giới thiệu chữ 

“C” ( ví dụ cà rốt, xe hơi, bánh, con 

cua). Các em cũng được nâng cao 

vốn từ vựng bằng cách học về các 

phần trên cơ thể (ví dụ. đầu, vai, đầu 

gối, ngón chân) 
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P 
 

Lớp Coconut c

(K1/K2) cũng 

các kĩ năng x

mọi người và chào t

cũng đang đ
thành viên trong gia 

“bà nội”). Trong gi

học sinh đượ
cuộc sống củ
Thầy Germa

thầy luôn luôn chào 

sinh. Hiện nay, th

bài hát và giúp các em h

hành động. 
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p Coconut của cô Thủy và cô Đông 

ũng đang học tiếng Anh và 

ĩ ăng xã hội ví dụ như chào hỏi 

i và chào tạm biệt. Các em 

đang được học cách phân biệt các 

thành viên trong gia đình (ví dụ “mẹ”, 

i”). Trong giờ khoa học, các em 

ợc học về các loài vật như 

ủa gấu trúc và hươu cao cổ. 

y German và cây đàn guitar của 

y luôn luôn chào đón các em học 

n nay, thầy đã dạy các em các 

bài hát và giúp các em học các động từ 
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Y4 - HỌC SINH 
HỌC CÁCH SỬ 

DỤNG 
POWERPOINT 
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Lớp 1 của cô Quý đang đ
các em như tầm quan trọng c

Trong các giờ đạo đức, các h

về sự trung thực cũng nh

Và tất nhiên các em rất thích 

Thầy German đang dạy các em v

động trong giờ tiếng Anh. Các em h

được học cách sử dụng đ
chạy trong câu. 

 

Học sinh lớp 4 của thầ
cách sử dụng PowerPoint và thi

dành cho thuyết trình, t

đổi font chữ, chèn các hình 

em cũng được học cách

đất và các vùng nước cùng v

các kỹ năng vẽ bản đồ
em phát triển kĩ năng đ
sinh cũng được học cách s

đưa ra lời khuyên hoặc đ
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đang được học về sức khỏe của 

ng của việc chải rặng. 

các học sinh đang được học 

ũng như sống gọn gang sạch sẽ. 

t thích được đến thư viện. 

y các em về động từ hành 

ng Anh. Các em học sinh đang 

ng động từ như đi, viết, chơi và 

ầy Phước đang được học 

ng PowerPoint và thiết kế slides 

t trình, tạo các thư mục, thay 

, chèn các hình ảnh vân vân. Các 

c cách nghiên cứu các dạng 

c cùng với việc phát triển 

ồ. Thầy Nick đã giúp các 

ĩ ăng đọc tiếng Anh. Các học 

c cách sử dụng từ đúng để 

c đặt câu đề nghị. 



 

 

 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ 

 

 T: (84) 292 730 9988 

  OUTSIDE 

ACTIVITIES
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Các em sẽ học tốt hơn ở trường khi ba mẹ tham gia cùng. Tham dự cuộc họp phụ Huynh và giáo viên là 

một cách để tham gia vào việc học của con và giúp các con thành công. Quý phụ Huynh sẽ sớm nhận 

được thông tin về cuộc họp sắp tới, cuộc họp dự định sẽ bắt đầu sau khi học phần sau bắt đầu. Họp phụ 

Huynh mang đến một cơ hội tuyệt vời để giáo viên trao đổi với phụ huynh về quá trình học tập của các 

em học sinh, thảo luận về điểm mạnh và điểm yếu của các em, trò chuyện về chương trình học và các 

vấn đề xã hội phụ huynh quan tâm và nhiều điều nữa.  . 
 

  

HỌP PHỤ HUYNH 

 

Gần cuối tháng này, ma và yêu tinh và ai biết 

được những sinh vật kỳ lạ khác sẽ đi lang 

thang trên hành lang trường. Điều đó chỉ có 

nghĩa là một điều: HALLOWEEN. Đây cũng 

là thời gian để mặc trang phục, vui chơi trong 

các cuộc thi và tận hưởng một số hoạt động 

thú vị. Giáo viên của các em sẽ thông báo 

thêm thông tin về ngày Halloween trong thời 

gian sắp tới 

SỚM 
THÔI…. 


