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NỘI DUNG CHÍNH 

 Thông điệp từ Thầy Hiệu trưởng 

 Thông điệp từ giáo viên tiếng Anh Lớp 6 -7 và 
chương trình tiếng Anh EPP (Trang 2 & 8) 

 Thông điệp từ Cô Nga - đại diện Khối mầm non 

 Thông điệp từ Thầy Brendan - Giáo viên tiếng 
Anh lớp 5 và các môn CNTT - STEM 

 Thông điệp từ Thầy Sean - Giáo viên tiếng Anh 
lớp 1 và 2 

 Thông điệp từ Cô Hannah - Giáo viên tiếng Anh 
lớp Dự bị Tiểu học và Chương trình Tiếng Anh 
tăng cường 

 Thông điệp từ Cô Jessie - giáo viên môn Âm 
nhạc và Giáo dục Thể chất  

 
Thông điệp từ Thầy Hiệu trưởng  

 
Quý Phụ huynh và các em học sinh 
thân mến, 
 
Một năm học tuyệt vời đã qua và hứa 

hẹn chúng ta sẽ có một năm học mới 

còn tuyệt vời hơn thế! Tôi rất tự hào về 

những thành tích mà các nhân viên / 

giáo viên và các em học sinh đã đạt 

được. Tôi cũng rất vui vì trong suốt 

năm học vừa qua trường đã nhận được 

sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ phía các bậc phụ huynh và càng vui hơn khi 

có thể nhận thấy sự phát triển rõ rệt của ngôi trường.  

 

Trong thời gian tới vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ cần thực hiện nhưng tôi 

tin rằng trên hành trình bồi đắp “Một ngôi trường tuyệt vời”, chúng ta 

đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, để làm được điều này, chúng tôi cần 

sự hỗ trợ không ngừng từ phía các Quý phụ huynh. Các giáo viên cần 

phụ huynh giúp đỡ trong việc nhắc nhở các em học sinh nghiêm túc 

làm bài tập về nhà. Chúng tôi cũng cần Quý phụ huynh hỗ trợ trong 

việc khuyến khích các em học sinh phát huy những giá trị đạo đức đã 

được học tại trường, cũng như dành thời gian để lắng nghe và hiểu 

những suy nghĩ của các em. Ngược lại, Nhà trường sẽ cố gắng hết 

sức để mang lại một nền giáo dục có chất lượng cao để đảm bảo đầu 

ra tốt nhất cho các em học sinh và tạo cơ hội cho các em được học tập 

tại những trường Đại học quốc tế - nơi sẽ giúp các em trở thành 

những người thành công trong tương lai.  

 

Hãy cùng tôi gửi lời cảm ơn tới các nhân viên / giáo viên và các em 

học sinh vì những nỗ lực rất đáng trân trọng trong thời gian qua. Hãy 

tiếp tục đồng hành với chúng tôi trên hành trình chinh phục các mục 

tiêu giáo dục hàng đầu mà đích đến là giúp các em học sinh trở thành 

những công dân có tư duy toàn cầu, có kỹ năng khéo léo và biết đồng 

cảm với mọi người.  

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 
 

Trường Quốc tế Singapore nuôi dưỡng nên: 

 Những học sinh có thành tích học tập tốt 

 Những học sinh tự tin trong giao tiếp  

 Những học sinh có kỹ năng tư duy  

 Những học sinh hiểu biết về Công nghệ  

 Những công dân toàn cầu năng động và có 
trách nhiệm 
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Các dự án vì cộng đồng của học sinh Lớp 6 và Lớp 7 
  

Quý Phụ huynh và các 

em học sinh thân mến, 

 

Trong tháng 6, sau khi kết 

thúc kỳ thi Học kỳ quan 

trọng, trong khuôn khổ 

chương trình đạo đức giúp 

các em đạt được mục tiêu 

trở thành Những công dân 

toàn cầu năng động và có 

trách nhiệm, các em học 

sinh Lớp 6 và Lớp 7 đã 

thực hiện hai dự án từ 

thiện hướng tới các cộng 

đồng cần giúp đỡ tại Hạ Long.  

Các em học sinh Lớp 6 đã lên kế hoạch giúp đỡ các bạn nhỏ tại 

Trại trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh, còn các em học sinh Lớp 7 

giúp đỡ tại Trạm cứu hộ Chó mèo Hạ Long. Thông qua các hoạt 

động quyên góp trong 2 tuần, hai lớp đã có đủ số tiền cần thiết. 

Các em đã dùng số tiền này để mua những món đồ từ thiện, 

sau đó đến tận nơi để thăm hỏi, trao quà và tiền cho các cộng 

đồng cần sự giúp đỡ.  

Các dự án đã diễn ra rất thành công. Thông qua 2 dự án này, 

các em học sinh đã học được các kỹ năng quan trọng như quản 

lý dự án và hơn tất cả là hiểu được ý nghĩa của việc giúp đỡ  

cộng đồng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các Quý phụ 

huynh, các em học sinh và Nhà trường đã giúp đỡ để chúng tôi 

có được trải nghiệm quý giá này.  
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Các em học sinh Lớp 6 và Lớp 7 đang gây quỹ tại trường 

Các em học sinh lớp 6 đang mua đồ cho các trẻ em mồ 
côi tại Trại trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh 

Các em học sinh lớp 7 gặp gỡ quản lý của Trạm cứu hộ chó 
mèo Hạ Long  

Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long 
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Thông điệp từ đại diện giáo viên Khối mầm non 

Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 

Một năm học nữa lại trôi qua với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ và các 

bài học thú vị dành cho các em học sinh mẫu giáo. Các em đã có 

những buổi học ngoại khóa vui vẻ, các trải nghiệm bổ ích và một buổi 

biểu diễn văn nghệ cuối năm không thể nào quên.  

 
Vào đầu tháng 6, các em học sinh mẫu giáo đã có một buổi học 

ngoại khóa tại Khu vui chơi KidDream. Hoạt động này được tổ chức 

nhằm kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi. Đây cũng là cơ hội để các em 

được luyên tập và phát triển các kỹ năng vận động thô. Buổi ngoại 

khóa đã diễn ra rất vui vẻ, tất cả các em học sinh và giáo viên đều 

cảm thấy vô cùng hứng thú và như được tiếp thêm năng lượng! 

 
Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm cũng là một kỷ niệm đáng nhớ 

trong Học kỳ này. Các em học sinh mẫu giáo đã có một buổi biểu 

diễn thật hào hứng và tự tin trên sân khấu. Thông qua những tiết mục 

này, các em có cơ hội được thể hiện bản thân mình. Đối với riêng 

các em học sinh lớp Prep, buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm còn 

mang lại nhiều cảm xúc hơn nữa vì đó cũng đồng thời là lễ tốt 

nghiệp, nó đánh dấu sự trưởng thành và sẵn sàng cho giai đoạn tiếp 

theo trên con đường học tập của các em - giai đoạn Tiểu học.  

 
Năm học của chúng ta đã kết thúc với rất nhiều sự kiện đáng nhớ. 

Các em học sinh đã học được rất nhiều điều bổ ích tại ngôi trường 

Quốc tế Singapore thân yêu. Chúng tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn đến 

tất cả các Quý phụ huynh - những người đã không ngừng hỗ trợ và 

đồng hành với chúng tôi trong suốt một năm qua và mong các em 

học sinh có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời. Hẹn gặp lại các em trong năm 

học tới! 

 

Page 3 of 8 

   http://halong.sis.edu.vn/ 

SIS @ Halong, Hung Thang Urban & Service Area, 
Hung Thang Ward, Halong City, Quang Ninh Province, 
Vietnam  
Email: thu.buianh@halong.sis.edu.vn 
Tel: (+84-203) 655 8811 

Các em học sinh mầm non kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi tại 

Khu vui chơi KidDream  

Các em học sinh lớp Prep đang luyện tập tiết mục sẽ 
biểu diễn trong lễ tốt nghiệp 

Các em học sinh lớp Nursery đang tận hưởng không khí trong 

lành thông qua các hoạt động ngoài trời 

Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long 
 T5 - 6 / 2019 
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Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long dành giải Nhất 
tại Cuộc thi Robocon 

  

Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 

 

Một đội gồm 5 em học sinh đến từ trường Quốc tế Singa-

pore tại Hạ Long đã chiến thắng các đội thi đến từ 6 

trường khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để giành 

giải nhất trong cuộc thi Robocon 2018 - 2019, được tổ 

chức tại Nhà thi đấu thể thao vào ngày 25 tháng 5.  

 

Các phụ huynh và bạn bè cùng lớp đã đến cổ vũ cho các 

em rất nhiệt tình. Nhiệm vụ của các đội thi là lắp ráp các 

chú robot theo chủ đề của cuộc thi năm nay - “Giải pháp 

robot thông minh cho cuộc sống” - sau đó dùng điều khiển 

từ xa để đưa các chú robot của mình đi theo đúng lộ trình 

trên sa bàn.  

 

Các em học sinh của trường Quốc tế Singapore tại Hạ 

Long đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Là đội thắng cuộc, 

các em sẽ thi đấu vòng tiếp theo tại thủ đô Hà Nội để 

giành cơ hội được thi đấu vòng chung kết tại Nhật Bản.   

Tất cả các em hãy cố lên! 

 

Trân trọng,  

Brendan Downey 
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Các thành viên của đội Robocon đang điều khiển Robot 

Ban tổ chức trao bằng khen cho các đội tham gia 

Một thành viên của đội Robocon giơ cao cúp chiến thắng 
bên cạnh cậu em trai đang tự hào cầm bằng khen do Ban 

tổ chức trao tặng 

Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long 
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Buổi học ngoại khóa của các em học sinh Lớp 1 & 2 

 

Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 

 
Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long đã chạm đến một cột 

mốc mới khi năm học thứ ba đã kết thúc, kỳ nghỉ hè đã tới. Mấy 

tháng vừa qua là khoảng thời gian rất bận rộn đối với các em học 

sinh Tiểu học nhưng các em đã cho thấy mình là những em học 

sinh thật tuyệt vời! Tuy nhiên, đây mới chỉ là những bước đi đầu 

tiên, các em còn cả một chặng đường dài phía trước để tiếp tục 

cố gắng - nhưng thật đáng mừng vì tất cả chúng ta đều sẵn sàng 

cho điều đó.   

Các em học sinh của chúng ta đã rất xuất sắc trong tất cả các 

môn học. Các em đang dần trưởng thành hơn, tự tin hơn, trở 

thành những người có tư duy phản biện, sẵn sàng  chấp nhận rủi 

thử thách và có niềm đam mê học tập lâu dài.  

Trong các hình ảnh phía dưới và bên trái, Quý phụ huynh có thể 

thấy các em học sinh Tiểu học đang giúp đỡ nhau và sẵn sàng 

đón nhận sự mạo hiểm trong buổi học ngoại khóa tại sân trượt 

băng ở TT Thương mại Vincom.  

Một cựu quân nhân già từng có lời khuyên nổi tiếng “Hãy làm hết 

mình… và chơi cũng hết mình”, và đây chính là những ví dụ minh 

họa cho câu nói đó. Hi vọng rằng trong quá trình trưởng thành 

các em học sinh của chúng ta luôn mang theo bên mình triết lý 

sống này, biết áp dụng nó vào quá trình học tập và làm việc. Nếu 

các em học tập và làm việc hết mình thì sẽ đạt được những phần 

thưởng xứng đáng và theo đó là một cuộc sống tốt đẹp trong 

tương lai.   

Trân trọng 
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Thầy Sean có mặt để quan sát các em học sinh và đảm 

bảo mọi thứ đều ổn! 

Trong lúc vui chơi thật vui vẻ, các em được tìm hiểu về 
tác dung của hiện tượng giảm ma sát! 

Các em học sinh đang trượt băng! 

Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long 
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Thông điệp từ cô giáo Lớp tiếng Anh tăng cường và 

Lớp Prep 

 

Quý Phụ huynh và các em 

học sinh thân mến, 

Học phần vừa qua là một sự 

thành công của Lớp tiếng 

Anh tăng cường và Lớp 

Prep vì trình độ tiếng Anh 

của các em học sinh đã có 

những tiến bộ nhất định.  

 

Thông qua một số phương 

pháp giảng dạy khác nhau, 

các em học sinh của Lớp tiếng Anh tăng cường đã có được 

sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Bằng cách học tiếng 

Anh qua các đoạn video, bài hát, kể chuyện, trò chơi, hội 

thoại và bài tập viết, các em đã có thể nâng cao một số kỹ 

năng cần thiết để giúp các em hiểu và nâng cao trình độ 

tiếng Anh trong thời gian sắp tới.  

 

Các em học sinh của lớp Prep cũng rất nhiệt tình tham gia 

vào các bài học tiếng Anh. Các em đã cùng nhau tìm hiểu 

về một số chủ đề rất thú vị như vòng tuần hoàn của nước và 

đất nước Việt Nam. Các em cũng được trải nghiệm nhiều 

phương pháp giảng dạy khác nhau như học phát âm/bảng 

chữ cái qua các bài hát và điệu nhảy, học từ vựng qua các 

đoạn video và truyện kể, học kỹ năng viết thông qua các bài 

tập viết. Các em đã trở nên tự tin trong giao tiếp và rất yêu 

các giờ học tiếng Anh trên lớp.  

 

Trên tất cả, đối với tôi, đây là một học phần rất tuyệt vời khi 

có cơ hội được làm việc với các em học sinh vui vẻ và nhiệt 

tình.  
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Thông điệp từ giáo viên Âm nhạc & Giáo dục Thể chất 

 

Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 

 

Giáo dục Thể chất 

đóng một vai trò rất 

quan trọng với sự 

phát triển của các 

em học sinh.  Trong 

môn học này, các 

em không chỉ được 

học về các môn thể 

thao khác nhau mà 

còn được khám phá 

các điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Các tiết học giáo 

dục Thể chất sẽ giúp các em trở thành những người năng 

động, linh hoạt và tự tin vào bản thân.  

 

Thông qua các hoạt động khác nhau như chơi thế thao và 

bơi lội, các em không chỉ có cơ hội được rèn luyện thể chất 

mà còn rất tự tin trong giao tiếp, nhờ đó có thể đạt được 

“Các mục tiêu phát triển toàn diện”. 

 

Trong khi đó, với các tiết học Âm nhạc, các em học sinh 

được phát triển niềm đam mê âm nhạc của mình. Các em 

có cơ hội được học cách chơi các dung cụ âm nhạc như 

Piano và Ukulele.  

 

Một năm học nữa đã trôi qua, chúng tôi hi vọng rằng các 

em học sinh sẽ có thể áp dụng những kiến thức và kỹ năng 

đã học vào cuộc sống hàng ngày.  

 

Trân trọng, 

 

Jessie Anne Baylon 
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Buổi học ngoại khóa của các em học sinh Lớp 3 đến 

Lớp 6 tại Công ty Cổ phần Ngọc trai Hạ Long 

 

Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 

 

Vào thứ 4, ngày 26 tháng 6 năm 2019, các em học sinh từ 

lớp 3 đến lớp 6 đã có buổi học ngoại khóa tại Công ty Cổ 

phần Ngọc trai Hạ Long. Chủ đề của buổi ngoại khóa là 

“Làm việc với Thiên nhiên”. 

 

Tham gia vào buổi ngoại khóa, trực tiếp tìm hiểu cách một 

doanh nghiệp sử dụng chính nguồn nguyên liệu tự nhiên 

của địa phương để tạo ra các sản phẩm ngọc trai và mỹ 

phẩm, các em sẽ biết được toàn bộ quy trình sản xuất kinh 

doanh từ khi là một con trai đến khi thành phẩm. Các em 

cũng sẽ được học về tầm quan trọng của việc canh tác 

nông nghiệp và làm kinh doanh một cách bền vững.  

 

Kết thúc buổi ngoại khóa, các em học sinh hiểu hơn về thế 

giới quanh mình. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất 

cả các nhân viên và Quý phụ huynh đã hỗ trợ nhiệt tình để 

buổi ngoại khóa diễn ra thành công.  

Trân trọng, 
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