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Các em 
học sinh 

lớp 4 
hăng hái 
tham dự 
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cắm hoa 

Học sinh 
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phần thi 
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Kỹ năng 
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là rất quan 
trọng  

Thông điệp từ cô Hiệu trưởng - Susan Christiansen 

 
Tại trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long, chúng tôi đang rất nỗ 
lực cùng nhau xây dựng một tập thể học sinh nói Tiếng Anh tốt, 
đạt kết quả cao trong học tập. Ở nhà, phụ huynh có thể giúp đỡ 
học sinh, khuyến khích các em sử dụng Raz kids và làm bài tập về 
nhà. Ngoài ra, phụ huynh hãy cho con đi ngủ sớm, ăn uống lành 
mạnh và có các hoạt động thể chất hàng ngày, giảm thời gian xem 
máy tính, điện thoại, ti vi để học sinh tập trung hơn khi học tại 
trường.   
 
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 
Ngày 8 tháng 3 vừa qua, trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long 
đã tổ chức cuộc thi cắm hoa chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. 
Các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đã có những trải nghiệm thú 
vị, tự tay cắm những lẵng hoa đầy màu sắc mà không kém phần 
tinh tế để dành cho các giáo viên. Trong cuộc thi các em có phần 
thuyết trình xoay quanh chủ đề phụ nữ Việt Nam, vai trò của người 
phụ nữ và tại sao chủ đề về phụ nữ Việt Nam lại có nhiều trong 
các câu truyện và thơ ca đến vậy. Tôi rất vinh dự và tự hào khi 
được các em dành tặng lẵng hoa được bình chọn là đẹp nhất sau 
cuộc thi. 
 
Ngoại Khoá 
Ngày 20 tháng 3 vừa qua, thông qua sự sắp xếp của cô Yến – Phó 
Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 
đã có chuyến trải nghiệm thú vị tại nhà máy gạch Hạ Long 
Viglacera. Chuyến đi đã giúp các em hiểu hơn về giá trị của lao 
động, sức khoẻ, an toàn lao động và tầm quan trọng của nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, kinh tế và môi trường địa phương mình. Ngày 
27 tháng 3 học sinh các lớp có bài thuyết trình ngắn cùng với các 
bức tranh do chính các em vẽ sau khi tham gia chuyến dã ngoại. 
Các em có cơ hội bày tỏ những cảm xúc của mình về chuyến đi 
và những kiến thức mà các em nắm được sau chuyến đi.   
Những buổi trải nghiệm và chuyến dã ngoại như trên thực sự hữu 
ích, giúp các em có cơ hội kết nối bài học trên lớp với thực tế cuộc 
sống.  
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Ngày Hội Thể Thao 
Ngày 29 tháng 5 vừa qua tại trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long 
đã diễn ra ngày hội thể thao vô cùng sôi động. Toàn thể các em 
học sinh từ lớp mầm non đến lớp 6 đã tham gia rất nhiều các hoạt 
động thể thao bổ ích, ngoài ra còn có sự cổ động tham gia của phụ 
huynh vào các môn kéo co, và các môn thi đấu khác. Các học sinh 
khối Tiểu học và Trung học Cơ sở được chia thành các đội theo 
màu khác nhau, vừa tham gia vừa cổ vũ cho các thành viên của 
đội mình. Thông qua ngày hội, các em được củng cố thêm về giá 
trị của tinh thần đồng đội, làm việc nhóm, kiên nhẫn, hợp tác, quan 
tâm và tự kỉ luật. Tất cả các em đều có một ngày hội thật vui và 
đáng nhớ với nhiều hoạt động bổ ích.  
 
Tuyên Dương Học Sinh Có Kỹ Năng Tư Duy Tốt 
Đầu tháng 3 những học sinh có tên dưới đây đã nhận được bằng 
khen tuyên dương học sinh có kỹ năng tư duy tốt. Các em đã thể 
hiện mình có khả năng giải quyết các vấn đề, tìm các giải pháp và 
câu trả lời một cách độc lập và sáng tạo.  
Lớp 1 - Nguyễn Trọng An và Phạm Nguyễn Hoàng Minh  
Lớp 2 - Đoàn Ngọc Hân và Bùi Minh Hiếu 
Lớp 3 -Tạ Quang Đức và Nguyễn Vũ Châu Hà 
Lớp 4 - Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Quang Hưng 
Lớp 5 - Vũ Mai Huyền 
Lớp 6 -Trần Trâm Anh và Đào Thuỵ Trâm Anh 
 
Thuyết Trình Của Học Sinh K2 
 Vào buổi chào cờ ngày 27 tháng 3 vừa qua tại phòng học đa năng, 
các em học sinh lớp K2 đã có bài thuyết trình đầu tiên về đạo đức. 
Chủ đề của tuần này là LÀM VIỆC NHÓM. Các em đã có cách diễn 
đạt rất hồn nhiên về đáng yêu để thể hiện tầm quan trọng của làm 
việc nhóm, làm việc nhóm sẽ vui hơn và dễ dàng hơn. Chúc mừng 
tất cả các em học sinh K2, các em đã làm rất tốt và chào mừng 
các em đến với buổi chào cờ hàng tuần.  
 
Lưu Ý Gửi Phụ Huynh.  
Phụ huynh vui lòng thường xuyên kiểm tra sổ liên lạc để theo dõi 
các nhận xét và phản hồi của giáo viên về việc học của con tại 
trường. 

Học sinh cần mặc đồng phục theo đúng quy định bao gồm cả việc 
phải mang giày kín mũi. 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 8:30 và kết thúc lúc 3:10 (Lớp Tiểu học Quốc tế), 3:30 
(Mầm Non) và 4:00 (Lớp Tiểu học và Trung học Song ngữ), các 
Câu lạc bộ là lúc 4:50. Trường sẽ không chịu trách nhiệm trong 
trường hợp học sinh tự ý đến trường sớm hoặc ở lại muộn.  

 

HALONG ROCKS AND ROLLS! 

Hiệu trưởng 
Susan Christiansen 

 

Đội đỏ đã 
phối hợp 
rất tốt và 
xứng đáng 
đạt được 
cúp năm 
nay  

Học 
sinh rất 
hào 
hứng 
với môn 
bóng rổ 
 

Tất cả 
các em 
học sinh 
KIK đều 
là những 
người 
chiến 
thắng  

Học sinh 
lớp 4 lên 
nhận giấy 
khen tuyên 
dương học 
sinh có kỹ 
năng tư 
duy tốt 
 

Thuyết trình 
của học sinh 
lớp K2 với 
chủ đề 
Team Work 


