
 

 

 T: (0236) 3840 495 E: enquiry@danang.sis.edu.vn www.danang.sis.edu.vn 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ DANANG 

MAY 2018 

 

 

 

 
 
 
Thông điệp từ Hiệu trưởng 

 

Kính thưa Quý phụ huynh 

 

Kỳ thi học kỳ hai đã kết thúc, chúc mừng các em đã chăm chỉ rèn luyện và xin cảm ơn phụ huynh 

đã hỗ trợ và động viên các em ở nhà. Bảng điểm tổng kết cuối năm sẽ được gửi về trong tháng 

6. 

 

“Ánh Sáng! Máy! Diễn!” – chủ đề Buổi Biểu Diễn Văn Nghệ và Tổng Kết Cuối Năm 

Buổi Văn Nghệ Cuối Năm sẽ tiếp tục được tổ chức tại nhà hát Trưng Vương nhưng sẽ có một 

ít thay đổi. Chương trình của khối Mẫu giáo sẽ bắt đầu từ 5h15 bao gồm cả phần lễ Tốt Nghiệp 

của lớp Prep. Chương trình Văn Nghệ và Khen Thưởng của khối Tiểu học và Trung học sẽ bắt 

đầu lúc 7h00 tối, cửa sẽ mở từ 6h45. Năm nay học sinh biểu diễn sẽ không ở khu vực khán giả 

nên sẽ đảm bảo có nhiều chỗ ngồi cho gia đình và bạn bè. Các em học sinh rất háo hức với 

những tiết mục trình diễn trích từ các bộ phim yêu thích của mình. Phần tổng duyệt cũng đang 

được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi hy vọng phụ huynh sẽ đến tham dự sự kiện đặc biệt này. Học sinh 

lớp Prep trở lên học sinh sẽ nhận được đĩa DVD của chương trình. 

Cảm ơn quý phụ huynh đã hỗ trợ giáo viên chuẩn bị trang phục và đạo cụ biểu diễn cho các em. 

Hy vọng sẽ được đón tiếp tất cả phụ huynh tại sự kiện ý nghĩa này! 

Sự kiện sắp đến 

Ngày 9/6 : Họp Phụ huynh chương trình Việt Nam  

Ngày 15/6 : Lễ Bế Giảng chương trình Việt Nam 

Từ ngày 18/6 : Bảng điểm học kỳ 2 bắt đầu được 

gửi về  

Ngày 20/6: Văn Nghệ Cuối Năm 

Khối Mẫu giáo  – 5.15 chiều & Tiểu học trở lên – 7h00 tối 

Ngày 28/6: Lễ Hội Té Nước (sau giờ ăn trưa) 

Ngày 29/6: Ngày học cuối cùng 
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Giáo viên thực tập 
 
Toàn thể giáo viên và học sinh đều rất vui và hài lòng với khoảng thời gian sáu tuần thầy 

Vincent thực tập tại trường. Thầy Vincent đến từ Bỉ đã thực hành giảng dạy công nghệ tin học 

một số lớp. Đây là lần thực tập thứ ba của thầy. Làm việc tại môi trường quốc tế của chúng 

ta đã đem lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho thầy. 

 
Anne Matley 
Hiệu trưởng 
 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ trưởng bộ phận học vụ 
 
Kì thi đã kết thúc sau một tháng đầy căng thẳng. Xin chúc mừng các em vì sự nỗ lực và cần 
cù, các em đã học tập rất chăm chỉ. 
 
Các giáo viên đang trong giai đoạn hoàn tất bảng điểm để có thể gửi về cho các em từ ngày 
18/06. Xin cảm ơn tất cả các quý phụ huynh đã động viên các em ở nhà. Giáo viên và học 
sinh đang trong giai đoạn chuẩn bị cho lễ tổng kết cũng như các chuyến đi dã ngoại và các 
hoạt động thú vị khác như ngày Hội Té Nước-Water day. Vậy nên tôi rất mong các em đến 
trường mỗi ngày để tham gia đầy đủ các hoạt động. 
 
Chúng tôi đang rất hào hứng vì năm tới trường sẽ có số lượng học sinh lớp Trung Học Đại 
Cương Quốc Tế của Cambridge - IGCSE đông nhất từ trước tới nay với hơn 17 học sinh và 
sẽ còn nhiều hơn nữa khi có thêm học sinh mới đến từ các nước khác. Thật tuyệt khi số lượng 
học sinh trung học phổ thông ngày càng tăng qua số học sinh từ Tiểu học chuyển cấp. 
 
Kelsey McDonald 
Trưởng bộ phận học vụ 
 
 
 
 
 
Thông điệp từ Hiệu Phó 
 
Thật là một khởi đầu bận rộn cho học phần 4 với tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp IGCSE vì 

các em phải hoàn thành kỳ thi cuối cùng và các bài đánh giá cho năm học này. Xin chúc mừng 

tất cả các em học sinh đã nỗ lực để thực hiện các bài thi đánh giá. Chúng tôi rất tự hào về sự 

tiến bộ mà các em học sinh đã thực hiện.  

 

Đồ dùng bị thất lạc “Lost and Found” 
 

Xin cảm ơn các gia đình đã viết tên học sinh lên bình nước, mũ và quần áo của học sinh. Việc 
này đã giảm thiểu số lượng đồ dùng bị thất lạc ở trường. Một lời nhắc nhở nữa là những đồ 
dùng bị mất sẽ được đặt trong tủ “Lost and Found” ở căn tin. Mỗi cửa tủ được đánh dấu cụ 
thể các vật dụng bị mất bên trong. Đây sẽ là nơi đầu tiên học sinh có thể tìm đến nếu bị mất 
bất kì đồ dùng nào.  
 
Hiện tại vẫn còn  rất nhiều quần áo không có tên ở tủ “ Lost and Found” .Xin vui  lòng nhắc 
nhở các em học sinh đến kiểm tra để nhận lại đồ dùng của mình. 
Chelsea Donaldson 
Hiệu Phó  
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 

Xin chào các bậc Phụ huynh học sinh, 

Chương trình song ngữ trong tháng 5/2016 tập trung vào việc kiểm tra, đánh giá, xếp loai học sinh 

cuối năm. 

Trước khi kiểm tra giáo viên đã rất cố gắng ôn tập vào trọng tâm kiến thức ở HK2 và hướng dẫn học 

sinh ôn tập ở nhà nên học sinh làm bài đạt kết quả rất tốt. Cụ thể: 

-Cấp Tiểu học:  100% học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện. 

                            Có 31 học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học   . 

-Cấp THCS    :   72,3% HS giỏi   - 27,7% HS khá – Không có HS TB-yếu- kém. 

                           100% học sinh lớp 9 được tốt nghiệp THCS (60% TN Giỏi, 40% TN khá )                             

Hiện nay  học sinh đang tiếp tục  ôn luyện , thực hành nâng cao các  kiến thức trong  chương trình 

năm học 2017-2018 , thời gian còn lại sẽ học một số chuyên đề Giáo Dục kĩ năng sống phù hợp với 

từng lứa tuổi học sinh và  tập văn nghệ để biễu diễn trong lễ tổng kết cuối năm. 

Kính mời các bậc Phụ huynh học sinh sắp xếp thời gian để dự cuộc họp phụ huynh cuối năm, lúc 9 

giờ sáng ngày 9/6/2018 và lễ bế giảng năm học sẽ được tổ chức vào lúc 2h15 giờ chiều ngày 

15/6/2018. 

Trân trọng, 

Hiệu trưởng 

Vũ Thị Lan 
 
 
 
 
 

 

Thông điệp từ trưởng khối mẫu giáo 

Các em học sinh mẫu giáo đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi được chơi đùa trong nước 

vào những ngày học bơi. Trong khi các em lớp K2 và Prep tận hưởng giờ học trong hồ bơi 

lớn, thì các em lớp Nursery và K1 lại được vẫy vùng và nghịch nước trong bể cao su nhỏ. Bơi 

lội quả thật là một cách hay không những giữ các em được mát mẻ, khuyến khích nâng cao 

ý thức rèn luyện thể chất mà còn cả kĩ năng giao tiếp cộng đồng. Thông qua việc dạy kĩ năng 

bơi cho các bạn nhỏ chúng tôi cũng trang bị kĩ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho 

các em. 

Các bạn lớp K2 và Prep đã rất phấn khích khi được tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh nhân 

dịp kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ vào ngày 19 tháng 5. Các em yêu việc quan sát nhà sàn 

nơi Bác từng sống và làm việc. Các em cũng được xem nhiều bức tranh về người dân trong 

cuộc chiến tranh Mĩ-Việt cũng như nhiều loại vũ khí, xe bọc thép và máy bay chiến đấu khác. 
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Các em được học về giá trị của nền hòa bình và học cách yêu thương lẫn nhau để không còn 

chiến tranh trên Thế giới. 

Chúng tôi đang luyện tập hăng say để các em có màn trình diễn tự tin nhất trong buổi lễ Tổng 

kết cuối năm sẽ được tổ chức vào thứ 4, ngày 20/06 tại nhà hát Trưng Vương. Buổi lễ sẽ bắt 

đầu vào 5.15 buổi chiều. Tất cả mọi người đều đang rất hào hứng cho sự kiện này. Một vài 

lớp sẽ được may trang phục riêng cho phần trình diễn của mình. Thông tin về trang phục sẽ 

được gửi đến quý phụ huynh qua thư tay, xin vui lòng kí và gửi thư cùng với số tiền may trang 

phục cho nhà trường.Vui lòng liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của các em nếu cần thêm thông 

tin. 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


