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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Trong bản tin tháng trước chúng tôi đã đề cập việc các em học sinh 

khối THPT tại trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn đã tham 

gia thành công chương trình đào tạo kỹ năng sống OBV  tại Bình 

Định, Việt Nam. Mục đích của chương trình này nhằm giúp các em 

học sinh nhận ra khả năng thực sự của mình thông qua các cuộc 

phiêu lưu, thử thách bản thân, tự phục vụ và khám phá. Bản tin 

hàng tháng của chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thông tin đến Quý Phụ 

huynh biết về chương trình đào tạo kỹ năng sống OBV mà nhà 

trường đang cung cấp cho các em học sinh. Đây sẽ là những trải 

nghiệm học tập tích cực, thú vị cho tất cả các em học sinh.  

Mới đây, nhà trường cũng đã tổ chức thành công Lễ hội Trung thu. 

Nhiều hoạt động cho các em học sinh tham gia như múa lân, rước 

lồng đèn, trang trí mâm ngũ quả và cùng nhau phá cỗ. Hầu hết các 

em học sinh đều tỏ ra thích thú khi tham gia những hoạt động này. 

Cảm ơn Cô Minh (Hiệu trưởng chương trình Việt nam), Quý thầy 

cô cùng toàn thể nhân viên trường đã góp phần làm nên sự thành 

công của lễ hội. 

Xin Quý Phụ huynh lưu ý rằng Nhà trường sẽ sớm gửi thông báo 

tình hình học tập cuối Học phần 1 tới Quý vị vào đầu Học phần 2. 

Tiếp đó sẽ là buổi Họp Phụ huynh. Ngày và thời gian của buổi họp 

sẽ được gửi tới Quý Phụ huynh vào đầu Học phần 2.   

Một lưu ý khác tới Quý Phụ huynh rằng thông tin học sinh phải luôn 

luôn được cập nhật. Nếu Quý vị có bất kỳ thay đổi thông tin nào 

cần lưu ý với nhà trường, xin vui lòng thông báo văn phòng Trường 

ngay khi có thể.          

Cảm ơn Quý Phụ huynh đã luôn hỗ trợ nhà trường trong việc đưa 

đón các em học sinh đúng giờ. Quý Phụ huynh lưu ý rằng khuôn 

viên trường sẽ đóng cửa lúc 5 giờ chiều và không có sự giám sát 

của giáo viên sau giờ này.  

Nhà trường đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác của Quý Phụ huynh.  

Mark Priddis – Hiệu trưởng 

 

 

                                                      www.kinderworld.net 

Học sinh khối THPT trong suốt khoá học OBV  
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Học phần đầu tiên của năm học đang sắp kết thúc. Nhà 

trường sẽ gửi phiếu thông báo tình hình học tập cũng như 

những tiến bộ của các em học sinh tới Quý Phụ huynh sau 

kỳ nghỉ cuối học phần, diễn ra từ ngày 15-19/10/2018. 

Ngay sau khi Quý Phụ huynh nhận được phiếu thông báo 

tình hình học tập của con em mình, nhà trường trân trọng 

kính mời Quý vị tham gia buổi Họp Phụ huynh từ ngày 5-

11/11/2018. Đây sẽ là thời gian chính thức để Quý vị nhìn 

lại những gì con em mình đã đạt được, xác định điểm 

mạnh, đồng thời thảo luận tìm ra cách để các em có thể 

khắc phục những mặt còn hạn chế.   

 

Quý Phụ huynh có thể đã nhận thấy một sự thay đổi gần 

đây trong lịch sinh hoạt buổi sáng của các em học sinh với 

mục đích đảm bảo an toàn tốt nhất cho các em.   

 Trước 8:00 sáng, các em được yêu cầu tập trung 

tại khu vực sảnh trước Văn phòng để nhân viên bảo 

vệ trường dễ quan sát.  

 Từ 8:00-8:25 sáng, các em có thể di chuyển quanh 

sân trường hoặc căn tin (nói chuyện, hoặc chơi 

banh cùng với các bạn... ) 

 Lúc 8:25 sáng, ngay khi chuông reo, các em di 

chuyển về lớp của mình.  

 

Một thay đổi khác mà Quý Phụ huynh nên biết là các lớp 

học tiếng Việt sau giờ học đã bắt đầu. Yêu cầu của Sở 

Giáo dục và Đào tạo như một cách để đảm bảo trẻ em là 

công dân Việt Nam đang theo học chương trình quốc tế, có 

thể cải thiện lưu loát ngôn ngữ đầu tiên của mình trong khi 

học kiến thức văn hóa của các quốc gia khác trên thế giới. 

 

Cám ơn Quý Phụ huynh vì đã luôn hỗ trợ nhà trường. Nếu 

Quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng đặt lịch hẹn với 

Ban Giám Hiệu trường để được giải đáp.   

 

Trân trọng, 

 

Robert Madden – Phó hiệu trưởng 

 

                                                      www.kinderworld.net 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Dưới đây là một số thông tin để hỗ trợ Quý vị tiếp tục trò chuyện các vấn đề liên quan đến giáo dục với con em 

của mình.   

Các em học sinh thân mến! 

Bằng những hành động của mình, các em hãy chứng tỏ cho mọi người trong trường biết rằng đây là một năm học 

mới với đầy sự vui tươi, các em tiếp tục học hỏi và phát triển tích cực. Các em không cần phải quá bận rộn với bài 

vở hay cảm thấy mệt mỏi trong môi trường học tập ích cực và chia sẻ này. Các em hãy tự tin bước tới, ngẩng cao 

đầu và tự hào để khiến những cuốn sách biết rằng chúng đang nằm trong tay những người học tuyệt vời! 

Các em học sinh tại trường Quốc Tế Singapore, Nam Sài Gòn luôn thể hiện sự tôn trọng trong lớp học, sự thân 

thiện trong hội trường, luôn niềm nở chào hỏi bạn bè, và bày tỏ sự thân thiện hơn đối với những bạn mới. Tất cả 

các em đều là những học sinh ưu tú của trường và cùng chung tay xây dựng một môi trường học tập an toàn, vui 

vẻ, hòa nhập và hiệu quả, là nơi các em được học tập, phát triển bản thân.  

Nếu các em là học sinh mới của trường, các em hãy ghi nhớ rằng có những thành viên mới khác của trường và 

những học sinh cũ luôn sẵn sàng giúp các em nhanh chóng hòa nhập vào môi trường học tập tận tâm và tuyệt vời 

của trường. Câu lạc bộ sau giờ học cũng là môi trường rất tôt để kết bạn, các em có thể lựa chọn tham gia nhiều 

lớp học dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Các em nên tận dụng tất cả các cơ hội học tập mà trường đang cung 

cấp cho các em. Chương trình đào tạo kỹ năng sống (OBV) là một ví dụ khác về giáo dục thực tế cho các em học 

sinh khi tham gia. Các em học sinh khối THPT cùng các thầy cô phụ trách là những người vừa trở về sau khi tham 

gia khoá học OBV đã cảm nhận một cách rất tích cực và hài lòng về khóa học. 

Việc có nhiều bạn tốt và cùng nhau học tập sẽ làm tăng sự tự tin của các em, và các em sẽ có những khoảnh 

khắc tuyệt vời ở trường! Các em hãy trở thành một người thân thiện và tìm kiếm những bạn bè thân thiện khác 

trong lớp học, trong giờ ăn, ngoài sân chơi... Chúng ta đang có một khởi đầu tuyệt vời và dự định tiếp tục phát 

triển theo một hướng học tập tuyệt vời kết hợp với giáo dục STEM. 

Vì vậy, các em hãy quyết định ngay bây giờ và đặt hết nỗ lực của mình vào đó. Nếu các em phát hiện bản thân 

mình khó tập trung khi học một mình hoặc ở nhà, các em hãy tìm cho mình một người bạn học cùng hoặc sẽ tuyệt 

hơn khi học theo nhóm. Các em có thể sẽ ngạc nhiên khi việc học tập của mình được cải thiện đáng kể khi các em 

có người học cùng và các em sẽ tự tin hơn trước mỗi bài kiểm tra. 

Các em đừng ngần ngại khi cần sự giúp đỡ. Việc đặt câu hỏi thường mang lại thành quả học tấp tốt. 

Thomas Annis 
Phó hiệu trưởng (Phụ trách chuyên môn). 
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Lễ chào cờ trong Ngày Khai giảng 
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Các em học sinh thân mến! 

Thời gian thấm thoát qua mau.  Từ ngày khai trường đến nay các 

em học sinh đã học được gần 6 tuần. Sau 1 tuần đầu bỡ ngỡ làm 

quen với các thầy cô giáo mới, bạn mới, đến hôm nay các em 

học sinh của từng lớp đã rất đỗi quen thuộc với không khí của lớp 

học, quen thuộc với giọng nói cũng như lời giảng bài của mỗi thầy 

cô. Các em cùng học tập, vui chơi thân thiện với bạn bè trong 

lớp. Do vậy, lớp học cũng chính là ngôi nhà thân yêu thứ hai của 

các em. 

Đồng hành với các bài giảng kiến thức mà các thầy cô truyền đạt 

cho các em trên lớp. Nhà trường luôn quan tâm đến việc tổ chức 

các hoạt động ngoại khóa nhằm giúp các em ấn tượng với các lễ 

hội của dân tộc Việt Nam. 

Chào đón ngày tết Trung Thu, nhằm giúp các em hiểu rõ hơn ý 

nghĩa của ngày tết trông trăng đồng thời để rèn cho đôi tay nhỏ 

nhắn của các em học sinh lớp nhỏ được khéo léo, các cô giáo 

chủ nhiệm lớp cũng đã hướng dẫn cho các bé tự làm những 

chiếc lồng đèn xinh xắn, dễ thương để diễu hành qua sân khấu.  

Các em học sinh từ Yr 5 – GAC được các thầy cô hướng dẫn cho 

cách bày mâm cỗ gồm có bánh và trái cây các loại. Đây sẽ là một 

trải nghiệm tuyệt vời cho các em. 

Phung Thi Tuyet Minh  

                                  Senior Head of Vietnamese Studies 

                                                      www.kinderworld.net 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Vài tuần sau khi năm học mới bắt đầu, các em học sinh khối 

THPT đã ổn định khá tốt. Quý Phụ huynh đã có dịp gặp gỡ giáo 

viên phụ trách của con em mình trong buổi họp mặt đầu năm 

học. Qua buổi họp mặt này, các thầy cô cũng đã phần nào giải 

đáp những thắc mắc của Quý vị về chương trình học của con 

em mình trong năm nay.  

Sự kiện đáng chú ý nhất trong tháng này là việc tham gia 

chương trình đào tạo kỹ năng sống OBV của các em khối THPT. 

Khối THPT được chọn làm nhóm đầu tiên của trường tham gia 

chương trình trải nghiệm 1 tuần này. Thật tuyệt vời khi các em 

học sinh được trải nghiệm việc leo lên và xuống núi, đi bộ 

đường dài, các em được học về các kỹ năng cần thiết để sinh 

tồn khi ở vùng hoang vắng. Các chương trình học thực tế như 

thế này là cơ hội cho các em học sinh tham gia và thích nghi 

trong một môi trường mới, và học được các kỹ năng sống mà 

các em không thể học được trong lớp học thông thường. 

Chúng tôi hy vọng rằng các nhóm học sinh tham gia khoá học 

này vào những lần sắp tới của năm học cũng sẽ có nhiều niềm 

vui như những gì các em khối THPT đã có.  

 
 

 

 

Donnovan Neethling – Phụ trách học vụ (THPT). 

 

Trang trí mâm trái cây và múa lân ngày Trung Thu 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Trong năm học này, đội ngũ giáo viên nhà trường đang bắt đầu áp 

dụng giáo dục STEM trong suốt bài giảng của mình (STEM là một 

chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người học 

những kiến thức, kĩ năng liên quan đến (các lĩnh vực) khoa học, 

công nghệ, kỹ thuật và toán học). STEM tăng cường các kỹ năng 

giải quyết vấn đề, làm việc hướng tới sự hiểu biết sâu sắc hơn về 

kiến thức, và thấm nhuần sự đổi mới và sáng tạo.  

Các em học sinh Lớp 3 Quốc tế và Lớp 3 Song ngữ vừa hoàn 

thành hai chủ đề STEM trong tuần vừa qua. 

Đầu tiên, các em học sinh cùng nhau làm việc theo nhóm để chế 

tạo giá đỡ với những vật liệu đơn giản như que đè lưỡi, dây thun 

và muỗng nhựa. Với những vật liệu đơn giản này, các em phải tạo 

ra chiếc giá đỡ có thể tự đứng. Tiếp theo, các em cùng với thầy 

cô đã dành vài tuần để thu thập các vật liệu tái chế trong gia đình 

mình để sử dụng cho chủ đề STEM thứ hai. Chủ đề này yêu cầu 

mỗi nhóm học sinh tự tạo ra 3-4 loại nhạc cụ khác nhau.  

Các em học sinh và giáo viên đều tỏ ra thích thú với những bài 

học này. Họ rất háo hức mong chờ sự thể hiện của nhóm tiếp 

theo. 

                          Danielle Hoyer – Phụ trách học vụ (Lớp 1-5) 

 

 
 

 

 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Lớp 1 Quốc tế đã có một khởi đầu tuyệt vời trong năm học 

này. Các em đang được ôn tập lại các kỹ năng nhận diện 

ngữ âm mà các em đã được học ở lớp Dự bị tiểu học. 

Chúng tôi hiện đang chuẩn bị ra mắt chương trình “Hội thảo 

Viết” vào tháng tới. Trong suốt chương trình này, các em học 

sinh sẽ phát triển các kỹ năng quan trọng giúp các em trở 

thành những người viết hiệu quả và tự tin hơn. Lĩnh vực đầu 

tiên được chúng tôi đề cập sẽ là “Những khoảnh khắc nhỏ”. 

Các em sẽ học cách viết truyện, lấy nguồn cảm hứng từ 

những trải nghiệm của chính mình. Chúng tôi mong đợi 

chương trình này sẽ giúp các em cải thiện kỹ năng viết trong 

suốt năm học và chúng ta cùng chờ xem nhé.  

Trong khi chờ đợi, Quý Phụ huynh có thể giúp các em tại nhà 

bằng cách khuyến khích con em mình kể các câu chuyện về 

những trải nghiệm nhỏ mỗi ngày như đi xem phim hoặc làm 

đồ ăn nhẹ. Sau đó Quý vị đặt câu hỏi liên quan đến câu 

chuyện, điều này sẽ giúp các em kết hợp chi tiết hơn và làm 

cho câu chuyện của mình trở nên thú vị hơn.  

Lindsay Stanford – Phụ trách học vụ (Khối mẫu giáo) 

 
 

 

 

Các em học sinh xếp hàng trước giờ vào lớp 



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ NAM SÀI GÒN     
Tháng 9 năm 2018 
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Kính gửi Quý Phụ huynh,  

Thật sự là một khởi đầu tuyệt vời đối với bộ môn thể thao tại trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn trong năm 

học này. Một trong những mục tiêu chính của các đội thể thao tại trường chúng ta là có càng nhiều học sinh 

cũng như càng nhiều đội thi đấu trong giải đấu thể thao giữa các trường Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

Năm nay, số lượng cầu thủ tham gia rất khả quan với các đội thể thao mới như bóng đá nữ U14, bóng rổ nữ U19 

và U11 xuyên quốc gia. Trong mùa giải đầu diễn ra từ tháng 8 đến tháng 11, các đội tham gia thi đấu là đội bóng 

chuyền U19, bóng bàn U19, Bóng rổ U14, Bóng đá U11 và U11 xuyên quốc gia.  

Các chàng trai và các cô gái trong đội bóng rổ đã khởi động mùa giải rất mạnh mẽ bằng việc tham gia 2 trận đấu 

và đều chiến thắng giòn giã. Đội U11 nam có số lượng cầu thủ tham gia tăng cao nên chúng tôi đã thành lập 

thêm đội U11B. Các chàng trai rất ấn tượng trong trận đấu đầu tiên của mình với chiến thắng thuyết phục 4-1. 

Liệu đây có phải là năm của đội bóng đá nam U11B?  

Có rất nhiều sự kiện thể thao sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Nếu Quý Phụ huynh muốn theo dõi bản tin thể thao 

tại trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn, Quý vị có thể tham khảo thông tin thể thao hàng tuần được đăng 

trên bảng thông báo bên ngoài hội trường và đồng thời thông tin này cũng được chia sẻ trên trang mạng xã hội 

Facebook của trường. 

Andrew Smith - Điều phối viên thể dục. 

 

 
 

 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh, 
 
Hội đồng học sinh sẽ mở cửa chào đón các em học sinh 
muốn tham gia và trở thành thành viên của hội. Hiện tại chúng 
em tự hào chia sẻ sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị tuyệt vời của 
mình.  
 
Sứ mệnh của Hội đồng học sinh 
Hội đồng học sinh tại trường Quốc tế Singapore, Nam Sài 
Gòn là một tổ chức toàn trường mang lại cảm hứng, cho các 
em học sinh một tiếng nói để thấm nhuần những giá trị lâu 
dài; thúc đẩy sự tham gia, lãnh đạo, phục vụ và quản lý trong 
trường. 
 
Tầm nhìn của Hội đồng học sinh 
Các em học sinh sẽ học theo quá trình dân chủ thông qua 
việc cộng tác, với mục tiêu ảnh hưởng đến sự thay đổi tích 
cực trong cuộc sống của các em. 
  
Mục tiêu của Hội đồng học sinh 
Mục đích của Hội đồng học sinh là quảng bá niềm tự hào, tinh 
thần, sự phục vụ và thành tích trong trường chúng ta. 
 
Giá trị của Hội đồng học sinh 

ự tốt bụng 
ần trách nhiệm  

ự hợp tác 
ự sáng tạo 

 
Châm ngôn tuyệt vời của Hội đồng học sinh là: CON ONG 
THAY ĐỔI! 
 

Angela Giudici – Giáo viên khối Trung học Phổ thông 

 

 

 

Các sự kiện thể thao trong tháng 9 


