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Thông điệp từ Hiệu trưởng 

Các học sinh khối lớp 4 và 5 vừa hoàn thành Chương trình Outward 
Bound. Tất cả các em đều đã rất hào hứng tham gia. Mỗi học sinh đều 
đã quyết định chấp nhận thử thách khó khăn là tạm rời xa mái ấm tiện 
nghi, quen thuộc, bước ra khỏi khuôn khổ của đời sống học tập thường 
ngày để thực hiện những nhiệm vụ mà các em chưa bao giờ trải qua 
trước đây. Chúng tôi hy vọng các em đã tự tin, độc lập hơn khi chấp 
nhận thử thách này. Chương trình OBV cũng thực sự là một thử thách 
đối với các bậc Phụ huynh. Đây là thời điểm mà Phụ huynh sẽ lui lại 
phía sau, cho phép các con có cơ hội để tự lập. Điều này đòi hỏi sự 
tin tưởng của Quí vị vào khả năng tự chăm sóc bản thân của con mình.  

Nhà trường hi vọng những trải nghiệm trong chương trình OBV lần 
đầu tiên này sẽ là một sự khởi đầu không phải là lần cuối của các con. 
Chúng tôi tin tưởng rằng những trải nghiệm này sẽ mang tới cơ hội 
tuyệt vời cho các em không chỉ phát triển bản thân mà còn cả kĩ năng 
làm việc nhóm. Hi vọng rằng, tất cả các em đã có khoảng thời gian 
tuyệt vời và đáng nhớ bên nhau. 

Outward Bound Việt Nam 

Các học sinh khối lớp 4 và lớp 5 đã có khoảng thời gian tuyệt vời, tràn 
đầy năng lượng khi tham gia Chương trình Outward Bound. Các em đã 
tham gia nhiều trò chơi giúp tăng cường kỹ năng làm việc nhóm, sự tự tin 
và khả năng lãnh đạo. Các hoạt động này giúp các em phát triển những 
điểm mạnh,  tố chất cá nhân và sự quyết tâm để thành công trong học tập 
và cả trong cuộc sống. Nhà trường rất tự hào về tất cả các em học sinh 
cũng như sự hỗ trợ của các giáo viên khi tham gia chương trình này.  
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Các hoạt động tại OBV 

 

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. 

 SỨ MỆNH 

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. 
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Thông điệp từ Hiệu Phó 
 
Tôi rất vui được chúc mừng các em học sinh đã chăm chỉ học tập để đạt 
được kết quả tốt môn tiếng Anh. Các thầy cô đã lựa chọn được những 
học sinh có thành tích học tập tốt và có nhiều sự tiến bộ vượt bậc và 
đang giúp các em ôn tập, chuẩn bị cơ hội cho các em tham gia cuộc thi 
Olympics tiếng Anh. 
Sau đây là danh sách các học sinh. 
 
Lớp 4B  
Nguyễn Ngọc Minh Quân 
 

Lớp 4C  
Phạm Lê Nhật Nam 
 

Lớp  5B 
Trần Bảo An Thu 
Trần Đức 
Nguyễn Thị Hà Anh 
Đào Thế Anh 
Đào Bá Khôi 

Lớp 5C 
Hoàng Bá Nghĩa 
Nguyễn Nam Khánh 
Nguyễn Quốc Trọng 
Đặng Minh Châu 
Trương Hà Anh 

Hội chợ từ thiện Giáng sinh 

Trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc và Trường Mẫu giáo KinderWorld 
tại Tháp Hà Nội sẽ đồng tổ chức Hội chợ từ thiện Giáng sinh hàng năm vào 
sáng thứ Bảy, ngày 8 tháng 12 từ 9h đến 11h30. Nhà trường rất mong nhận 
được sự tham gia và ủng hộ từ Quý Phụ huynh. Tất cả các em học sinh, 
giáo viên và nhân viên của trường đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện này. 
Tổ chức Phẫu thuật nụ cười Việt Nam sẽ được lựa chọn là tổ chức nhận từ 
thiện năm nay. Tổ chức này được thành lập để giúp thay đổi cuộc đời cho 
các em nhỏ được sinh ra với những dị tật trên khuôn mặt. Chúng tôi rất 
mong được chào đón Quý Phụ huynh vào ngày 8/12 này. 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 
 
Ngày 20 tháng 11 vừa qua, Nhà trường đã tổ chức lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo 
Việt Nam. Thật tuyệt vời khi các thầy cô có được sự ghi nhận từ phía Phụ 
huynh và các em học sinh vì sự nỗ lực và cống hiến của mình đối với sự 
nghiệp trồng người. Tất cả giáo viên đều xúc động khi nhận được rất nhiều 
lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm, thiệp chúc mừng và những món 
quà đặc biệt vào ngày này. 
Nhà trường xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh đã dành thời gian để 
đến tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam cùng với các giáo viên của trường. 
Chúng tôi rất trân trọng và đánh giá cao sự ủng hộ của Quý Phụ huynh cho 
Nhà trường và giáo viên, nhất là trong dịp lễ đặc biệt này.  

 

Lịch sự kiện sắp tới 

 

Ngày 8 tháng 12: Hội chợ từ thiện Giáng sinh 

Ngày 13 tháng 12: Buổi biểu diễn văn nghệ 

mừng Giáng sinh  

Từ ngày 17 tháng 12 năm 2018 đến ngày 1 

tháng 1 năm 2019: Nghỉ lễ Giáng sinh 

Ngày 2 tháng 1: Trở lại trường học 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 
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Câu lạc bộ Olympics tiếng Anh 

 


