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NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thư từ Cô Hiệu trưởng 

 Thông điệp từ Thầy Hiệu phó (THCS và THPT) 

 Thông điệp từ Cô Hiệu phó (KIK và Tiểu học) 

 Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường 

 Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 

 Thông điệp từ Hiệu trưởng KIK 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

thuật (Khối Tiểu học) 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

thuật (Khối THCS Chương trình Quốc tế) 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

 
Principal’s News 
 
THÀNH TÍCH HỌC TẬP NỔI BẬT 

Tôi xin chúc mừng các em học sinh đạt 

thành tích xuất trong Kỳ thi Cambridge diễn 

ra vào tháng 6 năm 2018. Học sinh Trường 

Quốc tế Singapore cơ sở Gamuda Gardens 

đã được trao các giải thưởng sau: 

 

Em Lee Jong In - Lớp AS Level 

 Thành tích Thủ khoa Thế giới (Top in 

the World) – Môn Toán (Em đã đạt 

điểm tuyệt đối 100% trong bài thi môn Toán) 

 Thành tích Xuất sắc trong cả bốn môn thi (Best Across All Four 

Subjects)  

 

Em Shrija Pathak – Lớp IGCSE: 

 Thành tích Thủ khoa Việt Nam (Top in Country) – Môn Viễn cảnh 

Toàn cầu.  

 

Những giải thưởng này ghi nhận tài năng, sự cống hiến và quyết tâm 

của thầy và trò Nhà trường.  

Xin chúc mừng các thầy cô giáo và các em! 

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

Xin chân thành cảm ơn các Quý Phụ huynh đã gửi tặng những bó hoa 

tươi thắm, những món quà ý nghĩa và những lời chúc tuyệt vời dành 

cho tất cả giáo viên và đội ngũ quản lý Nhà trường. Chúng tôi vô cùng 

xúc động bởi những tình cảm, tấm lòng và sự hỗ trợ từ Quý phụ 

huynh. Chúng tôi rất trân trọng điều đó, cảm ơn Quý vị một lần nữa! 

 
OBV (Chương trình đào tạo kỹ năng sống Outward Bound) 

Học sinh Lớp 4 và 5 của trường vừa tham gia chương trình OBV đầy 

thú vị được tổ chức trong hai ngày tại trường SIStại Gamuda Gardens. 

Các em  rất hào hứng khi ở lại qua đêm trong Hội trường Đa năng của 

trường. Chúng tôi rất vui khi được quan sát các em hào hứng với các 

hoạt động nhóm và  tham gia nhiều trò chơi cần tư duy trí não. Các 

em lúc nào trông cũng rất phấn khích và tràn đầy năng lượng. Những 

sự kiện này giúp học sinh hiểu thêm các bạn cùng lớp, hình thành và 

nuôi dưỡng những tình bạn đẹp. 

 

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo 

nên những học sinh: 

  Đạt thành tích cao trong học tập 

  Giao tiếp tự tin 

  Tư duy tốt 

  Hiểu biết về công nghệ 

Trang 1 / 9 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ GAMUDA GARDENS 

OCTOBER 2018 

   http://gamudagardens.sis.edu.vn 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda 
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Mai District, Hanoi City 
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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI GAMUDA GARDENS 

THÁNG 11 NĂM 2018 

TẦM NHÌN 

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục 
- đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, 
kết hợp những giá trị phương Đông với nền giáo dục 
quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.   

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao 

trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. 

Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp 

sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của 

các em học sinh. 

SỨ MỆNH 
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Tôi muốn cảm ơn thầy Paul Batchelor và đội ngũ huấn luyện viên của  

OBV đã tổ chức và dành nhiều thời gian làm việc với các học sinh của 

chúng ta, các thầy cô cũng ở lại qua đêm trong Hội trường Đa năng 

cùng với các em học sinh. Cảm ơn đội ngũ OBV đã rất tận tâm và tận 

sức đối vớicác em học sinh. 

 

GIÁO VIÊN MỚI 

Chúng tôi xin được hân hạnh chào đón thầy Kleber Quevedo đến với 

trường SIS tại Gamuda Gardens. Thầy sẽ thay thế cho cô Jennifer 

Beels do cô sẽ trở về Anh vì lý do sức khỏe của chồng cô. Chúng tôi 

xin được gửi những lời chúc tốt đẹp đến cô Jennifer và cảm ơn cô vì 

những đóng góp của cô dành cho trường SIS tại Gamuda Gardens. 

Thầy Kleber đã giảng dạy môn Khoa học Máy tính tại Trung Quốc 

trong 12 năm qua và có hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Khoa 

học Máy tính, Thiết kế và Công nghệ của chương trình IGCSE. Tôi 

chắc chắn thầy sẽ yêu gia đình SIS của chúng ta và đất nước Việt 

Nam. 

 

TUẦN ĐỌC SÁCH SIS 

Chúng tôi vui mừng thông báo chúng tôi sẽ lần đầu tiên tổ chức Tuần 

lễ Đọc sách tại trường SIS từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 12. Mục tiêu 

của chúng tôi là lan tỏa tình yêu đọc sách cho các em học sinh và vì 

vậy, chúng tôi cũng mong nhận được sự ủng hộ từ Quý phụ huynh 

bằng cách khuyến khích con em mình đọc sách và tham gia sự kiện 

này: 

Chương trình sẽ diễn ra như sau: 

 

★ ĐỌC SÁCH TRONG CẢ TUẦN 

★ Từ ngày 3 đến 12 tháng 12 - Nhận sách từ Chương trình Trao đổi 

sách 

★ Đăng ký tham gia cuộc thi Bookface, hạn đăng ký ngày 10 tháng 12 

★ Thứ Hai, ngày 10 tháng 12- Mặc đồ có thông điệp về sách đến 

trường 

★ Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 - D.E.A.R. (Chương trình Gác mọi thứ 

để đọc sách) 

★ Thứ Tư, ngày 12 tháng 12 – (Chương trình Đọc sách cùng bạn) 

★ Thứ Năm, ngày 13 tháng 12 – (Chương trình Đội mũ khi đọc sách) 

★ Thứ Sáu, ngày 14 tháng 12 – (Chương trình học sinh mang một đồ 

vật để ôm khi đọc sách) 

 

HỘI CHỢ GIÁNG SINH 

Hội chợ Giáng sinh của chúng tôi sẽ được tổ chức vào Thứ bảy ngày 

8 tháng 12 tại trường SIS tại Gamuda Gardens. Mỗi lớp sẽ chuẩn bị 

một gian hàng hoặc tổ chức một hoạt động trong sự kiện này. Nếu 

Quý Phụ huynh muốn đăng ký một gian hàng hoặc tổ chức hoạt động 

trong sự kiện, vui lòng liên hệ với Cô Liên, Phó Quản lý Văn phòng 

trường để nhận thư xác nhận và hướng dẫn đăng ký. Địa chỉ email 

của cô Liên là lien.buithikim@gamudagardens.sis.edu.vn. 

Hội chợ sẽ bắt đầu lúc 9:30 và kéo dài đến 11:30, hứa hẹn sẽ là một 
buổi sáng tràn ngập niềm vui. Tất cả số tiền thu được sẽ được quyên 
góp cho Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười - Operation Smile. 

 

Thầy  Matt Philips,  đại diện cho em Shrija Pathak  
nhận bằng khen của Cambridge 

 

 
Em Lee Jong In - Học sinh chương trình A level           

nhận bằng khen của Cambridge 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda 
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang 
Mai District, Hanoi City 
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 
Tel: (84-24) 66661818  
Fax: (84-24) 62620639 

   http://gamudagardens.sis.edu.vn 

Cô Linh, y tá nhận bằng khen thành tích xuất sắc                      
từ Phòng Giáo dục 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 
@ GAMUDA GARDENS 

 Tháng 11 năm 2018 
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Các học sinh mầm non KIK và tiểu học sẽ tổ chức một một biểu diễn 

Giáng Sinh vào ngày 14 tháng 12, được hướng dẫn bởi cô Chelsea và cô 

Thọ. Đây sẽ là một chương trình thú vị, mong Quý vị có thể tham gia cùng 

chúng tôi. 

 

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN 

Chúng tôi đang kêu gọi quyên góp cho tổ chức BLUE DRAGONS FOUN-

DATION, tổ chức đã đến thăm trường chúng ta tuần trước. 

Thật đáng buồn khi chứng kiến thực trạng rất nhiều trẻ em bị ngược đãi ở 

Việt Nam. 

Tôi muốn cảm ơn Hội Học sinh cấp Tiểu học và thầy Winkelmann đã tổ 

chức chương trình quyên góp này! 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu ngày 14 tháng 12, chúng tôi sẽ dựng “Cây trao 

yêu thương” ở tiền sảnh của trường. 

Trên cây có treo các hình trang trí có màu sắc khác nhau (màu đỏ, trắng, 

xanh dương, vàng). Các em học sinh có thể hái xuống và đưa cho nhân 

viên văn phòng trường để đăng ký quyên góp. 

 

Các em học sinh sẽ gửi tiền quyên góp cho các nhân viên ở văn phòng 

với số tiền tương ứng như sau: 

 Hình cây kẹo màu đỏ tương ứng 20.000 VND, dành để mua vở và 

bút. 

 Hình đồ trang trí màu trắng tương ứng 50.000 VND, dành để mua bút 

chì và bình nước 

 Hình món quà màu xanh tương ứng 100.000 VND, dành để mua một 

chiếc áo mưa 

 Hình ngôi sao màu vàng tương ứng 400.000 VND, dành để mua một 

chiếc cặp sách hoặc máy tính học sinh. 

Sau khi quyên góp, học sinh sẽ viết tên mình và tên lớp lên mặt sau của 

các hình trang trí rồi dán vào bảng trắng ở tiền sảnh. Trong những tuần 

tới, chúng tôi hy vọng chiếc bảng trắng này sẽ được phủ kín tên các học 

sinh. 

 

Chúng tôi cảm ơn Quý Phụ huynh đã luôn ủng hộ chúng tôi! 

 

KỲ THI HỌC KỲ 

Kỳ thi của Chương trình Việt Nam đã bắt đầu vào ngày 25 tháng 11 và sẽ 

kết thúc vào ngày 7 tháng 12. Phụ huynh chú ý đảm bảo các con được ăn 

sáng đầy đủ, dành thời gian ôn tập vào buổi chiều và đi ngủ sớm để đảm 

bảo sức khỏe và sẵn sàng cho kỳ thi vào ngày hôm sau. 

Các kỳ thi của Chương trình Quốc tế sẽ bắt đầu sau kỳ nghỉ lễ Giáng 

sinh. Các thầy cô Điều phối viên Phụ trách học thuật các khối sẽ gửi cho 

Quý phụ huynh lịch thi trong thời gian tới. 

Một lần nữa, cảm ơn Quý Phụ huynh rất nhiều vì luôn hỗ trợ chúng tôi. 

Nếu Quý vị muốn thảo luận bất cứ điều gì hoặc có những gợi ý tuyệt vời, 

vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email:  

lorraineels@gamudagardens.sis.edu.vn 

 

KỲ NGHỈ GIÁNG SINH  

Nhà trường sẽ bắt đầu kỳ nghỉ Giáng sinh từ ngày 14 tháng 12 và học 

sinh sẽ quay lại vào ngày mùng 2 tháng 1 năm 2019. Mong Quý vị và các 

em sẽ tận hưởng kỳ nghỉ và trở lại tràn đầy  năng lượng, sẵn sàng cho Kỳ 

thi học kỳ.  

 

Trân trọng, 

Lorraine Els  

 

Số tiền quyên góp sẽ dành để mua quà cho và gửi 
để gửi tặng tổ chức Blue Dragon Foundation 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda 
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang 
Mai District, Hanoi City 
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 
Tel: (84-24) 66661818  
Fax: (84-24) 62620639 
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Cây Trao Yêu Thương tại  SIS @ Gamuda Gardens 
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Thông điệp từ Thầy Hiệu phó phụ trách khối THCS và THPT 
 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Chúng ta vừa trải qua một tháng 

tuyệt vời tại trường SIS tại 

Gamuda Gardens! Mỗi ngày tôi 

đều thấy các em học sinh nỗ lực 

tham gia vào các hoạt động ngoại 

khóa để tăng cường khả năng 

học tập cũng như để thi đấu với 

các bạn học sinh trường khác. 

 

Đôi khi các em có thể giành chiến 

thắng trong các cuộc thi này và 

đôi khi không thể. Tuy nhiên, thắng hay thua đều không hề quan trọng. 

Điều đáng quan tâm hơn cả là các em được vui vẻ và nhiệt tình tham 

gia vào rất nhiều hoạt động ngoại khóa và tận hưởng đời sống học 

đường. Đây cũng sẽ là một bài học trong cuộc sống giúp các em có 

thể đối diện với sự thực khi không dành được chiến thắng. Cuộc sống 

có rất nhiều thử thách vì vậy đối mặt với thất bại cũng là một kỹ năng 

sống cần thiết mà chúng tôi hy vọng có thể dạy cho các em học sinh. 

 

Với vai trò là phụ huynh, Quý vị có thể cùng phối hợp với chúng tôi 

trong hành trình giúp đỡ các con trưởng thành. Chúng ta cùng góp 

sức và chúng tôi rất đánh giá cao mọi sự hỗ trợ từ các Quý vị bằng 

nhiều cách như trong việc nhắc nhở để các em giữ kỷ luật trong nhà 

trường, thường xuyên động viên khuyến khích, hỗ trợ tài chính, định 

hướng giáo dục cho các em; hay trong việc hỗ trợ Nhà trường tại các 

sự kiện và các buổi họp phụ huynh. Sự gắn kết giữa Quý Phụ huynh 

với nhà trường sẽ góp phần giúp trường của chúng ta trở thành một 

ngôi trường tuyệt vời!. 

 

Vì vậy, tôi mong muốn duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa 

gia đình, học sinh và nhà trường. Mỗi trẻ em đều có cơ hội trở thành 

Chủ tịch hoặc Giám đốc điều hành công ty trong tương lai và chúng tôi 

hy vọng rằng các em không chỉ là một nhà quản lý mà sẽ là một nhà 

lãnh đạo thực sự có thể truyền cảm hứng cho những người khác và 

thay đổi thế giới tương lai. 

 

 
Trân trọng, 
John Roydon Barratt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda 
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang 
Mai District, Hanoi City 
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 
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 Đại diện đến từ Đại học Melbourne trao đổi thông tin với các 

em học sinh chương trình GAC, AS và A level  

Cô Hiệu trưởng và học sinh trong ngày Nhà Giáo 
 

Ngày Nhà Giáo  vui vẻ tại SIS @ Gamuda Gardens 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 
@ GAMUDA GARDENS 

 Tháng 11 năm 2018 
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Thông điệp từ cô Hiệu phó phụ trách khối Mầm non và Tiểu học 
 
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 
 
Tôi rất vui khi được làm việc với các giáo 
viên, học sinh và gia đình của các em tại 
trường SIS tại Gamuda! Trong những 
tuần đầu tiên ở trường, tôi đã bận rộn 
trong việc dự giờ các lớp, theo dõi các bài 
giảng và nhớ tên học sinh. 
Các học sinh lớp 4 và 5 đã tham gia 
Chương Trình Kỹ năng sống Outward 
Bound đầu tiên dành cho học sinh Tiểu 
Học. Các em đã học được các kỹ năng 
xây dựng và làm việc nhóm trong các hoạt 
động cùng với giáo viên và những huấn 
luyện viên đến từ Outward Bound và cùng 
nhau ở lại qua đêm tại trường. 
Các lớp đang bận rộn chuẩn bị cho gian hàng của mình tại Hội chợ 
Giáng sinh sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 8 tháng 12, bắt đầu từ 9:30 
đến 11:30. Chúng tôi mời tất cả các gia đình đến tham dự Hội chợ và 
tận hưởng không khí lễ hội này trước khi kỳ nghỉ bắt đầu. 
Cũng trong tháng tới, trường SIS sẽ tổ chức Tuần lễ Đọc Sách, với 
trọng tâm là việc đọc sách là niềm vui. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho 
nhiều hoạt động thú vị, bao gồm Chương trình Đọc sách cùng các lớp 
khác, và Chương trình Trao đổi sách. Học sinh được khuyến khích đọc 
sách nói chung và sách bằng tiếng Anh vào mỗi tối để thư giãn. 
Phụ huynh có thể hỗ trợ các con bằng cách khuyến khích các con đọc 
sách tại nhà trước khi xem TV hoặc chơi trò chơi, và hỏi các con về nội 
dung cuốn sách con đang đọc và những điều con đọc được. 
 
Trân trọng, 
Julie Schaefer 

Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn học đường 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Chúng ta đã trải qua một tháng đầy thú vị! 
Chúng tôi có cơ hội được gặp và nghe 
thuyết trình từ Đại diện trường Đại học 
Melbourne dành cho các học sinh lớp 
GAC, AS và A level. Bài thuyết trình được 
trình bày bởi Giáo sư Paul Jensen, Phó 
Trưởng Khoa Kinh doanh và Kinh tế. Đây 
là cơ hội cho học sinh được trải nghiệm 
một bài giảng được giảng dạy tại Đại học 
Melbourne. Chủ đề mà Giáo sư Jensen 
mang đến cho các em học sinh là làm thế 
nào các nhà kinh tế và chính phủ thiết lập 
các chính sách công và cách các chính 
sách này ảnh hưởng đến kinh doanh và 
thương mại trên thế giới.  
 
Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều bài thuyết trình chuyên sâu theo chủ đề 
hơn dành cho các em học sinh trong những lần tới. 
Như thường lệ, hãy gửi email cho tôi nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào! 
 

Trân trọng, 
Michael David Ogden 
 

 

 
 

Học sinh lớp 6LA thuyết trình về phẩm chat “Tích cực” trong 
buổi sinh hoạt trường 

 
Hoạt động OBV thật là vui. 

Học sinh lớp 4 tham gia hoạt động xây dung nhóm trong 
chương trình OBV 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam Khối Tiểu 
học và Trung học Cơ sở 
 
Kính chào Quý Cha mẹ học sinh! 
Cô chào các em học sinh yêu quí! 
 
Tháng 11 sắp kết thúc! Đây là  tháng cao điểm 
vừa học vừa ôn tập, chuẩn bị Thi học kì I 
(KTHKI). Kính mong các Quí vị theo dõi và đôn 
đốc các em ôn tập kĩ, làm tốt bài thi HK. Để 
tránh căng thẳng và mệt mỏi cho các em, nhà 
trường bố trí mỗi ngày thi 1 môn. Xin thông 
báo lại kịch thi HKI của các em khối Song ngữ 
- SVIS: 
Lịch thi cấp THCS được sắp xếp từ ngày 
26/11 đến hết ngày 07/12/2018 
Lịch thi cấp Tiểu học được sắp xếp từ ngày 
04/12 đến hết ngày 7/12/2018. 
Quí CMHS cố gắng thu xếp kì nghỉ du lịch của 
gia đình tránh thời gian thi HKI, để các em được tham dự đủ các bài 
thi. Hạn chế viêc thi bù sau kì thi chung của toàn trường. Đặc biệt với 
các em đầu cấp (lớp 1 và lớp 6). Quí vị cũng tăng cường chăm lo việc 
ăn, nghỉ và vui chơi hợp lí  cho các con trong giai đoạn này, để đảm 
bảo các con  có sức khỏe tốt trong đợt Thi. 
 
Các em học sinh! Để bài thi của các em đạt kết quả tốt, các em cùng 
thực hiện một số kinh nghiệm sau: 
 
 Chủ động ôn tập kĩ các ND trong Đề cương môn học Mạnh dạn hỏi 

thày cô bộ môn những ND chưa rõ. 
 Không thức khuya quá . Ăn ngủ đúng giờ. Không chơi máy tính.  
 Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ HT. Tránh tình trạng mượn đồ dùng 

của bạn trong giờ thi. 
 Bình tĩnh đọc kĩ đầu bài. Tự tin làm bài. Tập trung giải quyết các bài 

dễ trước. Bài khó làm sau. 
 Trình bày bài rõ ràng, mạch lạc. Tránh dập xóa nhiều. Chỉ dùng 

thước và bút mục kẻ giữa lỗi sai và viết lại xuống dưới. 
 Dành 5 phút cuối giờ: đọc kĩ, kiểm tra lại toàn bài. Chỉnh sửa lần 

cuối các lỗi sai. Rồi mới nộp bài thi cho thày, cô! 
 

Quí vị và các em thân mến! Tháng 11 còn có  một ngày đặc biệt: ngày 
20 – 11, ngày cả xã hội tôn vinh, tri ân các thầy giáo, cô giáo –những 
người ngày đêm âm thầm vun đắp cho sự nghiệp trồng người! Chúng 
tôi chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc  tới Quí cha mẹ học sinh và các 
em đã dành tặng các nhà giáo chúng tôi những bó hoa tươi thắm, 
những tấm thiệp đầy ắp lời chúc ấm áp, nhân kỉ niệm 36 năm - ngày 
nhà giáo Việt Nam! 
Một lần nữa, kính chúc Quí vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành 
công! Chúc các em vui khỏe, bước vào kì thi HKI tự tin và giành nhiều 
điểm cao! 
Chúng tôi rất vui được trao đổi, chia sẻ với Qui vị qua đia chỉ email:                       
nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn. 
 
Trân trọng,  
Dương Thanh Nghị 
 
 
 
 
 
 

Học sinh tham gia các hoạt động xây dựng nhóm OBV 

Các hoạt động OBV 

Các hoạt động xây dựng nhóm OBV 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam Khối Mầm non 
 
Kính chào Quý Cha mẹ học sinh! 
Các con học sinh yêu quý! 
 
Thật vui vì lại được gặp mặt Quý vị và các con 
trong Bài báo Tháng 11. 
Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới cảm ơn 
sâu sắc nhất tới tất cả các Quý phụ huynh đã 
gửi gắm tình cảm chân thành tới toàn thể Cán 
bộ Giáo viên của chúng tôi nhân ngày Tri ân 
các thầy cô giáo 20/11/1982- 20/11/2018. 
 
Tháng 11 sắp trôi qua, một tháng đã để lại cho 
chúng tôi những ấn tượng mạnh mẽ, những kỹ 
niệm đẹp khó phai trong lòng mỗi chúng tôi 
cũng như mỗi học sinh chúng ta. Lễ hội Hóa 
trang Halloween đã diễn ra với nhiều hoạt động 
thú vị.  Các con được hóa thân vào những 
nhân vật như Người nhện, người dơi, phù thủy, 
quái vật, xương người hay là Công chúa Bạch tuyết. Ngoài ra các con 
còn có cơ hội đi xin kẹo của cô Hiệu trưởng Ms. Lorraine, Ms. Thuy và 
thầy Michael ở lớp 1L. Hơn thế nữa, các con còn được tham gia vào 
hoạt động tập thể như Biểu diễn thời trang, xem phim và ăn bỏng ngô 
cùng các anh chị, các bạn và các em.  
 
Thưa Quý vị và các em học sinh! 
 
Hàng ngày được tận mắt chứng kiến các con đến trường, học tập, ăn 
ngủ tham gia nhiệt tình, hăng hái vào tất cả các hoạt động của lớp cũng 
như của trường. Tôi nhận thấy rằng, học sinh của chúng ta dường như 
tự tin hơn, năng nổ hơn, thân thiện hơn và trưởng thành hơn rất nhiều 
so với thời gian đầu. Chúng tôi rất vui mừng và tự hào về các con. 
 
Thời gian trôi đi nhanh quá, một ngày mà tất cả chúng tôi đều mong đợi 
hàng năm sắp tới đó là “  Lễ hội Giáng sinh từ thiện” sắp diễn ra vào 
ngày 8/12/2018. KIK của chúng tôi sẽ chuẩn bị 2 gian hàng với các 
hoạt động như “Làm thiệp, xâu vòng, Tết tóc nghệ thuật, Sơn móng 
tay” và sẽ bán những sản phẩm do chính các bạn nhỏ làm ra. Cùng với 
các hoạt động của KIK các con sẽ có thể tham gia vào rất nhiều các 
hoạt động thú vị khác của SIS. Vì đây là năm đầu tiên KIK @ Gamuda 
tham gia vào Lễ hội từ thiên có cơ hội đóng góp 1 phần nhỏ cho Quỹ 
Phẫu thuật nụ cười vậy tôi hy vọng sẽ được đón nhận sự góp mặt của 
Quý phụ huynh cũng như các con học sinh yêu quý của chúng ta trong 
sự kiện quan trong này. 

 
Mọi băn khoăn, thắc mắc cũng như những ý kiến đóng góp quý báu 
của Quý vị xin được gửi qua email: 
thuy.vuthi@gamudagardens.kinderworld.edu.vn. 

 
Trân trọng,  
Vũ Thị Thủy 

 

Học sinh tham gia các hoạt động trong chương trình OBV 

Học sinh trao đổi và chia sẻ ý tưởng trong chương trình OBV 
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Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối Tiểu học) 
 
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 
 
Trước tiên, tôi xin gửi lời CẢM ƠN chân thành đến 
tất cả Quý Phụ huynh vì những tình cảm của Quý 
vị dành cho chúng tôi trong Ngày Nhà giáo Việt 
Nam;  
Đây là thời điểm các em học sinh cần bắt đầu ôn 
tập các kiến thức đã học trong suốt Học phần 1 và 
Học phần 2 để chuẩn bị cho Kỳ thi Học kỳ sẽ bắt 
đầu ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ. Kính mong 
Quý Phụ huynh sắp xếp thời gian để nhắc nhở các 
con trong những tuần tới và cả cuối tuần để ôn tập 
những kiến thức đã được học tại trường. 
Trong suốt năm học, trường chúng ta luôn tập trung vào các bài học đạo 
đức. Những bài học này được dạy để giúp học sinh phát triển nhân cách 
tốt và kỹ năng xã hội tích cực. Các bài học đạo đức bao gồm sự trung 
thực, chính trực, hợp tác, trách nhiệm, tinh thần đồng đội và chăm chỉ. 
Chúng tôi biết ơn Quý Phụ huynh vì cũng luôn dạy các con những đức tính 
tốt. Đây là một sự đầu tư tốt cho tương lai của con em chúng ta. 
Trường chúng ta đang rất mong chờ đến Hội chợ từ thiện Giáng sinh và kỳ 
nghỉ lễ sắp tới, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kỷ niệm, sự sẻ chia, quan tâm 
và học hỏi cùng nhau. Chúng tôi tin rằng việc học cùng nhau sẽ mang đến 
nhiều niềm vui và đây mục đích chính của giáo dục. 
 
Cảm ơn Quý Phụ huynh một lần nữa vì sự ủng hộ của Quý vị trong việc 
khuyến khích học sinh luôn cố gắng hết sức mình. 
 
Trân trọng, 
Tiến sỹ Noel Geoghegan  

 
Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối THCS 
Quốc Tế) 

 
Quý Phụ huynh kính mến, 
 
Tháng vừa qua thật là một tháng bận rộn cho cả thầy và trò nhà trường, và 
các thầy cô đang làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho 
Kỳ thi học kỳ sắp tới của khối THCS. Tôi đã dự giờ 
nhiều lớp và được chứng kiến các sản phẩm rất thú 
vị của các em học sinh trong giờ học. Tôi rất vui khi 
được thấy điều đó và tôi hy vọng các em sẽ tiếp tục 
duy trì. 
Các câu lạc bộ thể thao tiếp tục phát huy sức mạnh 
và thật tuyệt vời khi thấy các đội bóng của chúng ta 
thi đấu trong rất nhiều trận đấu với các trường khác. 
Các em có thể thắng hay thua trong các trận bóng đá 
và bóng rổ đó, nhưng điều quan trọng nhất là các em 
đã có những khoảng thời gian vui vẻ và được học 
cách hợp tác trong môi trường tập thể. Xin chúc mừng tất cả các em. 
Vào thứ tư ngày 21 tháng 11, chúng tôi đã tiếp đón Đại diện đến từ tổ chức 
Blue Dragon Children’s Foundation - một tổ chức từ thiện giải cứu trẻ em 
đường phố tại Hà Nội và khu vực lân cận. Tổ chức này hỗ trợ tạo điều kiện 
cho các em được học hành, sắp xếp nơi cư trú và quan trọng nhất đem lại 
tình yêu thương cho các em. Đây là một tổ chức từ thiện thân thiết với 
trường SIS và chúng ta đã ủng hộ họ trong vài năm qua bằng nhiều công 
việc từ thiện khác nhau. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ và hào phóng của Quý vị 
trong việc giúp chúng tôi thực hiện công việc này. Điều này thực sự quan 
trọng đối với các em học sinh khi các em biết được tiền của mình có thể 
giúp ích cho người khác như thế nào. 
 

Trân trọng, 
Sean Stokes 

 
Các học sinh hào hứng thi đấu                                                      

và thể hiện các kỹ năng chơi bóng xuất sắc 

Trận đấu bóng đá giữa SIS và TH School 

Đội bóng của chúng ta sau trận đấu                                           
với trường Hà Nội Academy school 
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Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối THCS 
Song Ngữ) 
Quý Phụ huynh và học sinh thân mến, 
 
Năm học 2018-2019 đang diễn ra tốt đẹp, và các 
em học sinh đã học tập rất chăm chỉ để tiếp thu các 
kiến thức mà giáo viên truyền đạt. 
Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Học sinh dễ 
dàng đến Thư viện để khuyến khích các em đọc 
sách nhiều hơn và việc này giúp phát triển khả 
năng ngôn ngữ và kích thích tình yêu học tập của 
các em. 
Nhà trường cũng sẽ tổ chức Hội chợ Giáng sinh 
vào ngày 8 tháng 12. Và tôi hy vọng tất cả Quý Phụ 
huynh có thể tham gia Hội chợ này để lan truyền đi 
niềm vui và tinh thần lễ hội trong thời gian nghỉ lễ này. 
Chúng tôi mong tất cả Phụ huynh sẽ hỗ trợ để các em sẽ tiếp tục học và 
ôn tập ở nhà bên cạnh việc đến trường. 
Quý Phụ huynh nên khuyến khích các con ôn lại những gì các con đã học 
được trong ngày. Việc này sẽ giúp học sinh ghi nhớ những điều đã được 
dạy. Ngoài ra hãy đảm bảo các con được ngủ đủ giấc. Trong những năm 
học trung học, các con đang trong độ tuổi phát triển rất nhanh và cơ thể 
cũng như tinh thần của các con luôn cần được ngủ đủ và ngủ ngon để đạt 
được tất cả những gì chúng ta kỳ vọng. 
Cuối cùng, chúng tôi mong muốn xây dựng ngôi trường như một đại gia 
đình. Chúng ta cần tiếp tục khuyến khích học sinh luôn thể hiện sự tôn 
trọng mọi lúc không chỉ với giáo viên, mà còn với những người các em gặp 
trong cuộc sống hàng ngày. Sự tôn trọng và lịch sự là hai cách tuyệt vời 
giúp các em tạo ấn tượng tích cực với những người mới gặp và thể hiện 
rằng các em trân trọng tất cả mọi người. 
Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về tình hình học tập của con mình, vui 
lòng liên hệ với tôi và các giáo viên phụ trách. Chúng tôi luôn nỗ lực để con 
em Quý vị sẽ đạt được mọi điều như mong muốn. 
 
Trân trọng, 
Paul McKenny 
 
Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối THPT) 
 
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 
 
Tôi xin cảm ơn những tình cảm của Quý dành 
cho các thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam. 
Trong ngày này, Hội Học sinh khối THPT đã tổ 
chức bán bánh ngọt và Cộng đồng các bà mẹ 
người Hàn Quốc cũng gửi tặng bánh và những 
chiếc cốc đáng yêu cho các giáo viên. Thêm vào 
đó, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều quà tặng, 
hoa và thiệp chúc mừng. Quý Phụ huynh đã 
khiến cho các thầy cô cảm thấy được trân trọng. 
Chúng tôi vô cùng biết ơn. 
Chỉ còn một vài tuần nữa là đến kì nghỉ Giáng 
sinh. Ngay khi học sinh quay trở lại trường sau khi kết thúc kỳ nghỉ, các em 
sẽ tham dự Kỳ thi Học kỳ 1. Quý Phụ huynh vui lòng lưu ý để các con sẽ đi 
học đầy đủ từ ngày mùng 2 tháng Một đến ngày 11 tháng Một vì đây là 
những ngày thi học kỳ. Điều này có nghĩa là trong những ngày lễ, học sinh 
cần ôn tập để không quên những kiến thức mà các em đã học trước kỳ 
nghỉ. 
 
Chúc Quý vị có một kỳ nghỉ tuyệt vời! 

 
Trân trọng, 
Erin Roetker 

 

Đội cổ vũ đầu tiên của chúng ta và cô Hiệu trưởng. 

Các học sinh đổi trưởng đội cổ vũ trường SIS 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda 
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang 
Mai District, Hanoi City 
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 
Tel: (84-24) 66661818  
Fax: (84-24) 62620639 

   http://gamudagardens.sis.edu.vn 

Các nam học sinh đang thể hiện hết mình trên sân cỏ 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 
@ GAMUDA GARDENS 
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