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Thông điệp từ Hiệu trưởng 
 
Kính chào quý phụ huynh 
 

Hy vọng phụ huynh và các em đang có kỳ nghỉ thật thư giãn và các em học sinh cũng dành 

thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến. 

 

Chương trình học bơi chính khóa sẽ bắt đầu vào thứ Tư, ngày 2/5. Rất mong phụ huynh 

sẽ hỗ trợ đảm bảo học sinh tham gia đầy đủ các buổi học bơi nhằm củng cố kiến thức an 

toàn và sự tự tin khi các em ở dưới nước. Phụ huynh vui lòng lưu ý kiểm tra lịch bơi được 

gửi từ giáo viên chủ nhiệm. 

 

Một đoạn phim ngắn giới thiệu về trường do nhóm Marketing của Pegasus thực hiện trong 

thời gian qua sắp sửa hoàn thành. Rất nhiều học sinh đã xuất hiện trong đoạn phim với các 

bối cảnh trong lớp, ở căn tin, ngoài sân chơi, Hội trường, hồ bơi và vườn rau. Cảm ơn giáo 

viên đã hợp tác, giúp khán giả có thể thấy sự đa dạng của các môn học và các hoạt động 

diễn ra mỗi ngày ở trường SIS. Cảm ơn các em Khải và Khanh trong vai trò Đại sứ đã chia 

sẻ những cơ hội học tập quý báu mà các em đã được trải nghiệm tại trường SIS@Đà Nẵng.  

 
Bộ ảnh kỉ yếu của các lớp đã đến giai đoạn hoàn thiện. Cảm ơn thầy Phúc đã kiên nhẫn 
dành thời gian, đem đến những sản phẩm ưng ý nhất cho từng giáo viên và học sinh. 

Sự kiện sắp đến 

Ngày 2/5: Ngày đầu tiên của học phần 4 

Ngày 10 – 11/5: Chuyến thăm của WASC 

Từ ngày 18/6: Kết quả học tập học kỳ 2 

được phát về  

Ngày 20/6: Văn Nghệ Cuối Năm  

Ngày 29/6: Ngày cuối cùng của năm học 
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Hiệp Hội các trường Phổ Thông và Cao đẳng Phương Tây (WASC) 
 
Đại diện của WASC sẽ đến thăm trường vào thứ Năm và thứ Sáu (ngày 10 – 11/5) để kiểm 

tra sự phong phú và đa dạng của các cơ hội và trải nghiệm học tập mà trường đem đến cho 

học sinh, cũng như tình hình thực hiện sự mệnh đem đến niềm say mê học tập lâu dài cho 

học sinh, những công dân toàn cầu của hiện tại và tương lai.  

Trong chuyến thăm hai ngày, các vị khách sẽ tham quan lớp học, nói chuyện với học sinh, 

giáo viên và phụ huynh. Chúng tôi muốn các vị khách được đón tiếp chu đáo và thấy được 

hình ảnh đẹp của trường. Vì vậy trong thời gian này tất cả học sinh phải nghiêm túc thực 

hiện việc mang đồng phục và sản phẩm học tập của các em cần được trưng bày trong lớp 

và các khu vực tham quan khác. 

 
Chương Trình Thực Nghiệm Khoa Học - Công Nghệ - Kĩ Thuật – Toán học (STEM) 
 
Một vài phụ huynh đã yêu cầu cung cấp thêm thông tin về chương trình thực nghiệm STEM 
được đề cập trong thư mới nhất gửi từ tập đoàn Kinderworld. Tôi xin giải đáp như sau 
 
1. Những Lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn đã được tham dự Hội nghị Google STEM tại 

Singapore để tìm hiểu việc thực hiện STEM ở một số trường thành công trong khu vực. 
2. Một loạt các sáng kiến của STEM sẽ được đưa vào thực nghiệm tại KIK và SIS trong 

năm học đến, bao gồm góc học tập STEM dành cho khối Tiểu học và chủ đề STEM sẽ 
được lồng ghép trong các hoạt động dành cho Mẫu giáo. Câu lạc bộ STEM và Ngày hội 
STEM sẽ được tổ chức trong năm học. Giáo viên sẽ xây dựng các hoạt động học tập đa 
ngành thúc đẩy tư duy phản biện và xây dựng các kỹ năng giải quyết vấn đề. 

3. Tập đoàn Giáo dục KinderWorld đang hợp tác với công ty của Mỹ, TinkRworks để tập 
huấn chương trình cho giáo viên Việt Nam và giáo viên Quốc tế.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Matley 
Hiệu trưởng 
 
Thông điệp từ Trưởng Bộ Phận Học Vụ 
 
Kính gửi phụ huynh và các em học sinh, 

Tôi chúc các em có một kì nghỉ tuyệt vời. Một mùa thi bận rộn đang diễn ra tại trường SIS 

Đà Nẵng. Công tác biên soạn, kiểm duyệt đề thi học kỳ 2 đã hoàn tất. Kỳ thi lấy Chứng chỉ 

Tốt Nghiệp Trung Học Đại Cương Quốc Tế của Cambridge (IGCSE) sẽ diễn ra vào tháng 

Năm tới. Các em học sinh đã học tập chăm chỉ trong học kì này và giáo viên cũng đang ôn 

tập thêm cho các em. Tôi muốn khuyến khích các em rèn luyện thêm ở nhà để chuẩn bị tốt 

cho kì thi sắp đến 

Cảm ơn phụ huynh đã luôn hợp tác hỗ trợ các em tại nhà.  

 
Kelsey McDonald 
Trưởng bộ phận học vụ. 
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Thông điệp từ Hiệu Phó 
 
Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người đang có một kỳ nghỉ thư giãn, an toàn và các em học sinh 
sẽ sẵn sàng để bước vào học phần cuối cùng của năm học này. 
 
Lịch thi học kì 2 
 
Kì thi học kì 2 sẽ bắt đầu ngay sau kì nghỉ kết thúc học phần. Phụ huynh vui lòng xem lịch 
thi bên dưới  
 

Bài thi Tiếng Anh 1 – Thi nói 21 – 23 /5  

Bài thi Tiếng Anh 2 – Thi viết Thứ 5 (24/5) 

Bài thi Tiếng Anh 3 – Đọc hiểu Thứ 6 (25/5) 

Toán học* ** Thứ 2 (28/5) 

Bài thi Tiếng Anh 4 – Thi nghe Thứ 3 (29/5) 

Khoa học** Thứ 4 (30/5) 

 
 *Học sinh từ lớp 6 trở lên phải hoàn thành hai bài thi môn Toán. 
**Lịch thi Toán và Khoa học ở trên chỉ dành cho học sinh học chương trình quốc tế. 
 

Kết quả học tập học kì 2 sẽ được gửi về từ ngày 18/6/2018.   

 

Câu lạc bộ sau giờ học 
 
Các câu lạc bộ ngoại khóa học phần 4 sẽ bắt đầu vào thứ 2 (ngày 7/5), diễn ra trong 6 tuần 
và kết thúc vào thứ 6 (ngày 15/6). Các câu lạc bộ sẽ được tổ chức từ 4.05 đến 4.45 chiều. 
Xin lưu ý rằng phụ huynh cần sắp xếp phương tiện cá nhân để đón học sinh vì xe buýt của 
trường không thể đón học sinh nếu các em tham gia vào các câu lạc bộ này. 
 
Ở học phần này có nhiều hoạt động mới như tô màu theo số, câu lạc bộ thể dục thể thao, 
hội họa, bóng chuyền và nhảy. Câu lạc bộ Minecraft cũng được mở lại. 
 

Sử dụng phương tiện sau giờ học 
 

Một lời nhắc nhở nữa là học sinh không được sử dụng phương tiện, thiết bị sân chơi, sân 
bóng đá hoặc sân bóng rổ sau giờ học. Học sinh được đưa đón bằng phương tiện cá nhân 
phải ngồi ở khu vực đưa đón nơi các em được giám sát bởi giáo viên trực. 
 

Tủ chứa vật dụng bị thất lạc “Lost and Found” 
 

Phụ huynh vui lòng ghi tên và lớp của học sinh trên quần áo và vật dụng cá nhân khác để 

khi đồ đạc bị mất có thể được trả lại cho đúng học sinh. Các em có thể nhờ giáo viên ghi tên 

và lớp lên vật dụng của mình bằng loại bút lông dầu có sẵn ở các lớp. Những đồ dùng bị 

mất sẽ được đặt trong tủ “Lost and Found” ở dưới căn tin. Mỗi cửa tủ được đánh dấu rõ 

ràng với các vật dụng bị mất bên trong. Đây sẽ là nơi đầu tiên học sinh có thể đến tìm nếu bị 

mất bất kì đồ dùng nào. Phụ huynh hãy khuyến khích các em làm điều này. 

 
 
Chelsea Donaldson 
Hiệu phó 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 

Thông tin tháng 5/2018 

Kính chào các bậc Phụ huynh, 

Trong tháng 4 hệ song ngữ đã thực hiện được một số việc như sau : 

- Học sinh lớp 9 đã làm bài kiểm tra HK2 theo đề chung của Sở GD&ĐT được tổ chức từ 

ngày 19.4 đến ngày 23.4. 

- Thành lập hội đồng và xét tốt nghiệp THCS cho 10 học sinh lớp 9. 

- Tham gia các kì thi HS giỏi cấp quận . Kết quả :   

     * Em Trần Quang Duy  – Lớp 5 B đạt giải nhì ( Môn Toán ). 

     * Em Thân Đức Trí – Lớp 5B đạt giải nhì ( môn Tiếng Việt ) 

     * Em Nguyễn Hoàng Nhật Uyên – lớp 5A đạt giải KK( Môn Tiếng Việt ).  

     * Em Phạm Tuấn Dũng – Lớp 8 đạt giải ba ( Môn Tiếng Anh ) 

     * Em Võ Thanh An và em Võ Huỳnh Khánh Linh – Lớp 8 đạt giải Khuyến khích ( môn 

Tiếng Anh ) 

- Tổ chức dạy phụ đạo miễn phí cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 có nguyện vọng 

được ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho việc kiểm tra HK2 sau giờ học ( từ 4:00 

đến 5:00 pm ). 

- Ngày 27/4, nhà trường sẽ tổ chức khảo sát năng lực Toán, Tiếng việt cho học sinh năng 

khiếu lớp 4. 

Công tác tháng 5 : 

- Tổ chức kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh từ lớp 6,7, 8 (  từ ngày 7-  11/5) và lớp 1,2,3,4,5 

( từ ngày 14-18/5) . 

- Sau khi kiểm tra học kì , Các lớp chuẩn bị tập văn nghệ phục vụ cho lễ bế giảng năm 

học và Lễ concert cuối năm. 

- Chuẩn bị số liệu đánh giá quá trình học tập và rèn luyện trong năm học cho tất cả học 

sinh và Xét hoàn thành bậc Tiểu học cho học sinh lớp 5 và xét tốt nghiệp THCS cho học 

sinh lớp 9 .  

Xin lưu ý: Để học sinh làm bài HK2 đạt kết quả tốt nhất, rất  mong các bậc cha mẹ học sinh  

sắp xếp thời gian hợp lí và nhắc nhở các em ôn tập  trong thời gian nghỉ lễ và nghỉ kì 3. 

• Dự kiến họp PHHS cuối năm vào ngày 9/6/2018. 

• Dự kiến tổ chức lễ bế giảng năm học vào ngày 15/6/2018 

Trân trọng, 

 

Vũ Thị Lan 

Hiệu trưởng SVIS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các em Khải, Trân và Bin Bin đã tham gia cuộc 
thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế 
giới(MOSC). Chúc mừng Trân và Bin Bin đã 
đạt giải trong cuộc thi này. 
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Thông điệp từ Trưởng Khối Mẫu Giáo 

 

Học sinh Mẫu giáo đã có một buổi sáng tuyệt vời tại Ngày Hội Thể Thao được tổ chức hằng 

năm ở trường. Các em đều rất phấn khích và tận hưởng sự kiện. Bắt đầu chương trình với 

những ca khúc sôi động, các em nhảy múa theo giai điệu để khởi động trước khi tham gia 

vào các cuộc đua và trò chơi thú vị như Chuyền túi đậu, Thi đập bóng bằng gậy xốp (Noodle 

Hockey), thi kéo co,  vượt chướng ngại vật, dù bung , lắc vòng và bóng chuyền. Hoạt động 

té nước rất mát mẻ và vui nhộn, đem lại nhiều niềm vui cho các bạn nhỏ cùng lớp khi được 

ngâm mình trong thời tiết đẹp. Các trò chơi với bong bóng nước, chai xịt, đồ chơi và kể cả 

vòi xịt tưới cây cũng khiến các em yêu thích.   

Tầm quan trọng của hoạt động thể thao luôn luôn được đề cao như việc giảng dạy kiến 

thức. Tất cả học sinh đều có cơ hội phát triển tình yêu thể thao, cả về thể chất lẫn tinh thần, 

được kết bạn, có thêm nhiều niềm vui, được trở thành thành viên trong một đội, được học 

cách chơi công bằng, tăng thêm sự tự quý trọng bản thân và tất nhiên là học được cách tôn 

trọng trọng tài và luật chơi nữa. 

Trò chơi Đóng Vai là một trong những hoạt động cốt lõi khác mà chúng tôi hướng tới các 

lớp mẫu giáo.  Học tập với chủ đề “tiền tệ”, các em có cơ hội chơi trò mua sắm với những 

mô hình thức ăn, quầy hàng và tiền giả. Các em sẽ đóng vai người bán hàng và khách mua 

sắm, đếm số xu và tiền giấy là cách hiệu quả để thúc đẩy khả năng tư duy và số đếm.  

Từ cuối tháng 3, các em lớp K2 và Prep đã có khoảng thời gian tuyệt vời chăm sóc và thu 

hoạch rau củ trong gần 1 tháng. Các em rất phấn khích khi được thu hái rau và tự hào về 

sản phẩm mình làm ra. Sau khi thu hoạch, học sinh lớp K2 được mang nông sản về nhà, 

còn lớp Prep làm sandwich từ rau xà lách trồng tại vườn trường cho bữa nhẹ buổi sáng. 

Những chiếc sandwich đó ngon tuyệt! Các em đều yêu thích rau xà lách và đã biết cách tạo 

nên một bữa ăn lành mạnh.  

Xin chúc các em và gia đình một kì nghỉ lễ tuyệt vời. Học sinh sẽ đi học lại vào thứ 4 ngày 

02/05/2018. 

 

Võ Thị Thùy Ngân 

Trưởng khối Mẫu giáo 
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Hình ảnh trong tháng 


