
 

 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ HALONG 

Tháng 4 năm 2018 

 T: (84-0203) 655 8811 E: enquiry@halong.sis.edu.vn www.halong.sis.edu.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự hào hứng trước khi bắt đầu chuyến 
dã ngoại của học sinh mầm non 

Học sinh chăm chú theo dõi tiết mục 
biểu diễn tại nhà hát múa rối nước 

NỘI DUNG CHÍNH 

 Hoạt động học tập  

 Thay đổi về an ninh kiểm 

soát việc ra vào trường 

 Hoạt động Ngoại khoá 

 Hoạt động trọng tâm tháng 

5/2018 

 Lời nhắn gửi Phụ Huynh 

 

 
 

 

Thông điệp từ cô Hiệu trưởng - Susan Christiansen 

  
Hoạt động học tập  

Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long đang trên đà phát triển mạnh 
mẽ và chuẩn bị bước vào học phần cuối của năm học 2017-2018. 
Học sinh khối tiểu học đang tích cực trau dồi tiếng Anh, học từ và cấu 
trúc câu. Ví dụ, học sinh lớp 1 đang học về câu hỏi, phân biệt sự khác 
nhau giữa câu hỏi và các dạng câu khác. Học sinh lớp 2 đang học 
cách đặt câu cảm thán có sử dụng dấu chấm cảm. Học sinh lớp 3 
đang học về từ trái nghĩa và từ nối trong câu để luyện kỹ năng viết. 
Học sinh lớp 4 đang học cách sử dụng tính từ để giúp bài viết sinh 
động hơn.Học sinh lớp 5 và lớp 6 đang rèn các kĩ năng tiếng Anh qua 
các bài văn và luyện từ phức hợp. 
Đối với khối mầm non, các con đang học các kỹ năng sống và học về 
số đếm, từ mới thông qua các bài hát, đóng vai các nhận vật trong 
truyện và các câu truyện được nghe 
Chúng tôi hy vọng Quý vị luôn đồng hành cùng con để sau mỗi ngày 
học, việc cùng trò chuyện, chia sẻ, tương tác với con về những bài học 
ở trường sẽ giúp bố mẹ cảm nhận và chia sẻ niềm vui đến trường với 
con.  
 

Thay đổi về an ninh kiểm soát việc ra vào trường từ Học phần 4: 

Vấn đề an toàn của mỗi học sinh trong trường luôn được đặt lên hàng 
đầu tại trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long. Vì vậy, Quý phụ huynh 
cần lưu ý về những thay đổi liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn cho 
học sinh, đặc biệt là vấn đề đưa đón học sinh. Chúng tôi xin trân trọng 
cảm ơn sự hợp tác và chia sẻ của quý phụ huynh để cùng nhà trường 
xây dựng một môi trường học tập an toàn và chu đáo cho học sinh tại 
trường Quốc tế Singapore Hạ Long. Chúng tôi đã gửi thư thông báo 
cho Quý phụ huynh về những thay đổi này. Nếu Quý phụ huynh có bất 
kì thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ văn phòng trường hoặc liên hệ với 
tôi để được giải đáp.  
 

Hoạt động Ngoại khoá 
Với mục đích giúp học sinh hiểu rõ hơn bài học chủ đề “Đất nước tôi”, 

Nhà trường đã tổ chức buổi ngoại khoá cho học sinh mầm non đến 

Nhà hát múa rối nước Công Thành tại đường Hoàng Quốc Việt, 

Phường Hùng Thắng vào thứ ngày 18 tháng 4 vừa qua. Trong buổi 

ngoại khoá, các em học sinh vô cùng thích thú và hào hứng với các tiết 

mục múa rối nước. Qua buổi biểu diễn này các em được hiểu hơn về 

trang phục truyền thống, văn hoá của đất nước mình. 
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Đó thực sự là một buổi biểu diễn tuyệt vời và chúng tôi xin gửi lời cảm 
ơn sâu sắc đến cô Mây, giám đốc nhà hát và cũng là phụ huynh học 
sinh của trường. Những hoạt động ngoại khoá này rất hữu ích đối với 
việc dạy và học của nhà trường và là cơ hội để học sinh trải nghiệm 
và chia sẻ cảm nhận với bạn bè và thầy cô. 
 
Thông điệp từ cô Yến – Phó Hiệu trưởng phụ trách Chương trình 
Việt Nam.  
 
Tất cả học sinh đều tích cực học tập và tham gia vào các hoạt động 
chung của trường.Học sinh khối lớp 4, lớp 5 đạt kết quả cao trong bài 
kiểm tra giữa học kì II môn Toán, Tiếng Việt. Học sinh khối lớp 1,2,3 
cũng có nhiều tiến tiến bộ trong các môn học này thể hiện qua kết quả 
bài kiểm tra định kỳ tháng 1,2,3. Các em hào hứng tham gia các hoạt 
động ngoại khóa và tự tin trình bày những cảm nhận, nhật xét của cá 
nhân mình sau mỗi hoạt động.   
Hoạt động trọng tâm tháng 5/2018 
- Hoàn thành chương trình học kỳ II của năm học; 
- Xem xét lại các hoạt động trong thời gian nghỉ giữa học phần 
- Rà soát lại chương trình học và chuẩn bị kiểm tra cuối kì II, cuối năm 
học. 
- Chuẩn bị cho Chương trình Tổng kết cuối năm học. 
        
Lời nhắn gửi Phụ huynh.  

Quý Phụ huynh vui lòng thường xuyên kiểm tra sổ liên lạc để theo dõi 
các nhận xét của giáo viên về việc học của con tại trường. 

Thi học kì 2 (môn tiếng Anh và tiếng Trung) sẽ bắt đầu từ ngày 21 đến 
ngày 30 tháng 5 năm 2018.  

Đối với học sinh mầm non, nhà trường khuyến khích học sinh sử dụng 

sữa không đường nếu phụ huynh gửi sữa đến trường cho con. Vui 

lòng xem thêm chi tiết về tác dụng của dinh dưỡng đến sức khoẻ và 

sự phát triển của trẻ theo đường link sau: 

https://novakdjokovicfoundation.org/importance-nutrition-early-

childhood-development/.  

Đối với học sinh Tiểu học và Trung học Cơ sở, học sinh không được 

phép mang đồ ăn hoặc đồ uống đến trường nếu không được sự đồng 

ý của giáo viên hoặc bác sĩ. 

Học sinh cần mặc đồng phục đến trường theo đúng quy định và đi 
giày hoặc dép có quai đằng sau và chụp đầu mũi bàn chân. Đối với 
tiết học thể dục, học sinh cần đi giày thể thao 

Quý Phụ huynh vui lòng đưa đón con đúng giờ. Trường bắt đầu vào 
học lúc 8:00 và kết thúc lúc 3:10 (Hệ Quốc tế), 3:30 (Mầm Non) và 
4:00 (Hệ Song ngữ). 
Các Câu lạc bộ sẽ kết thúc lúc 4:50. Nhà trường sẽ không chịu trách 
nhiệm trong trường hợp học sinh tự ý đến trường sớm trước hoặc ở 
lại muộn sau giờ học. 
 

HALONG ROCKS AND ROLLS! 

Hiệu trưởng 
Susan Christiansen 
 

 
 

 

Hoạt động nhóm của học sinh lớp 4A 

Tiết học tự nhiên sinh động của học sinh lớp 2  

Học sinh tích cực tham gia câu lạc bộ Tiếng 
Anh 

Học sinh rèn luyện thể chất qua môn 
Taekwondo 
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