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Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng 
 
Trong kỳ nghỉ kết thúc Học phần, tôi may mắn có cơ hội được du lịch tới Nhật Bản. 
Ở đó, tôi được tận hưởng một mùa xuân vô cùng đẹp khi muôn vàn loài hoa khoe 
sắc và những bông hoa anh đào nở rộ. Mùa xuân tại Nhật Bản là thời gian diễn ra 
các lễ hội, mọi người cùng nhau ra ngoài để tận hưởng khung cảnh thiên nhiên 
đẹp tuyệt diệu được đánh thức sau một mùa đông dài. Hà Nội cũng vậy, một mùa 
hè đã tới với sự chuyển mình nhanh chóng của thời tiết, cỏ cây, hoa lá, thành phố 
như được thay một màu áo mới rực rỡ và sống động hơn. 
 
Tôi rất vui khi tất cả học sinh của trường đều nhiệt liệt hưởng ứng chiến dịch bảo 
vệ và làm sạch môi trường. Các em đã nhiệt tình tham gia vào Dự án Ngày Trái 
đất bằng cách tạo ra các tác phẩm nghệ thuật vô cùng sáng tạo từ các nguyên vật 
liệu tái chế. Qua đó, các em biết trân trọng tự nhiên hơn, có thêm ý thức trách 
nhiệm trong việc góp phần bảo vệ và duy trì sự phát triển bền vững của môi trường. 
 
Chúng ta hãy cùng chào đón khoảng thời gian giao mùa, chào đón những tháng 
hè hứa hẹn sẽ có rất nhiều sự đổi mới và phát triển.. 

 
 Thông điệp từ Hiệu phó 

 
Học phần 4 cuối cùng của Năm học đã đến thật nhanh. Rất 
nhiều những hoạt động sẽ diễn ra trong thời gian tới. Cùng 
với đó, các em học sinh sẽ sớm tham gia vào kỳ thi Học kỳ 
II. Tôi xin đưa ra một số gợi ý để Quý Phụ huynh có thể giúp 
các con tự tin cũng như có được sự chuẩn bị tốt nhất cho 
các bài kiểm tra như sau:  
 

1. Giúp đỡ và đảm bảo các con hoàn thành đầy đủ bài 

tập về nhà. 

2. Hỗ trợ các con trong việc duy trì thói quen học tập 

hàng ngày, bố trí bàn học tại nơi yên tĩnh để các con 

có thể tập trung. 

3. Chuẩn bị cho các con bữa sáng đầy đủ dưỡng chất. 

Sau một ngày học tập tại trường, các con cần được 

nghỉ ngơi, đi ngủ đúng giờ, điều này tốt cho việc cải 

thiện trí nhớ, tăng cường cả khả năng tiếp thu và 

duy trì cảm xúc tích cực. 

4. Học sinh cần đi học đầy đủ để đảm bảo việc tiếp thu 

bài học trên lớp trọn vẹn, duy trì mối quan hệ tốt đẹp 

với các bạn cùng lớp, tạo thói quen đến trường hàng 

ngày. 

5. Học sinh tiểu học rất thích chia sẻ về những gì các 

bạn đã học ở Trường cũng như trò chuyện về các 

hoạt động các bạn đã tham gia. Vì vậy, Phụ huynh 

nên dành ra một khoảng thời gian trong ngày để trò 

chuyện, chia sẻ với con về một ngày của con ở 

trường, góp phần xây dựng thái độ tích cực cho con 

khi đến trường. 
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Cuộc thi Olympics tiếng Anh 
 
Nhà trường xin gửi lời chúc mừng đến hai em Đào Thế Anh 
và Nguyễn Thị Hà Anh đã đạt được kết quả cao trong vòng 
Chung khảo cuộc thi Olympics tiếng Anh Tiểu học Thành phố 
Hà Nội. Các em đã vượt qua hơn 1000 học sinh được lựa chọn 
từ các trường ở Hà Nội để bước vào vòng thi nói với thành 
tích đạt được như sau: 
Nguyễn Thị Hà Anh (5B) –Giải Ba 
Đào Thế Anh (5B) –Giải Khuyến khích 
Một lần nữa xin chúc mừng hai em. 
 
Nhà trường cũng xin gửi lời cảm ơn tới thầy Jean Paul và cô 
Lan Anh đã luôn đồng hành và theo sát các em trong suốt thời 
gian chuẩn bị và diễn ra Cuộc thi. 
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Đăng ký mua sách 
 
Nhà trường rất vui mừng khi nhận được Phiếu đặt mua 
sách của Quý Phụ huynh và các em học sinh. Những 
cuốn sách này sẽ được chuyển đến trong hai ngày diễn 
ra Hội chợ sách là 16 và 17 tháng 05 tới đây. Ngoài ra, 
Quý Phụ huynh có thể tới trường để trực tiếp chọn lựa 
những cuốn sách hay từ các nhà sách uy tín trong hai 
ngày này. Nhà trường rất hân hạnh được đón tiếp Quý 
Phụ huynh và các em học sinh tại Hội chợ sách năm nay. 

Ngày Trái đất – Triển lãm nghệ thuật STEM 
 
Để chào mừng Ngày Trái đất kết hợp với hoạt động STEM, học sinh của trường SIS Vạn Phúc đã tạo ra các tác phẩm nghệ 
thuật từ những vật liệu tái chế. Tất cả các em đều rất hào hứng được chiêm ngưỡng nhiều sản phẩm vô cùng sáng tạo và độc 
đáo trong buổi triển lãm. Nghệ thuật tái chế sử dụng các nguyên vật liệu được tái chế, tái sử dụng. Các tác phẩm trong buổi 
triển lãm được làm từ nhiều các chất liệu khác nhau, cho thấy sự sáng tạo không giới hạn của các bạn nhỏ. Các em đã thể 
hiện sự sáng tạo này qua hàng loạt những sản phẩm 2D, 3D vô cùng ấn tượng. 

WASC  
 
Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học miền Tây Hoa Kỳ (WASC) 
đã có chuyến thăm Trường SIS Vạn Phúc trong 3 ngày 25, 26 và 29 
tháng 04. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón bà Janet Koeppel 
và bà Johanna (Bettie) Bolshoff đến thăm trường, trò chuyện với 
một số Phụ huynh, học sinh, giáo viên và Ban giám hiệu Nhà trường 
để thấy được bức tranh tổng thể về ngôi trường của chúng ta và 
văn hóa của trường. Chúng tôi hy vọng các vị khách đã có một 
chuyến thăm và làm việc hiệu quả. 
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Sự kiện sắp tới 
 
Ngày 7-10 tháng 05: Thi học kỳ chương trình tiếng Việt  
Ngày 16-17 tháng 05: Hội chợ sách  
Ngày 20-29 tháng 05: Thi học kỳ chương trình tiếng Anh 

Thăm quan dã ngoại 
 
Học sinh Khối lớp 2 và 3 đã có một cơ hội tuyệt vời để ứng dụng 
những kiến thức về môi trường các em đã học vào những hành 
động thiết thực trong tháng Tư vừa qua. Các lớp đã cùng nhau 
tham gia các hoạt động làm sạch công viên, góp phần giữ gìn 
một Hà Nội trong sạch. Tất cả các em đều rất nhiệt tình và hăng 
hái tham gia các hoạt động để bảo vệ môi trường trong lành và 
bền vững. 
 
Lớp 1 Quốc tế đã có cơ hội tới thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt 
Nam tại Hà Nội vào ngày 04 tháng 04. Các em được tham quan 
bảo tàng, được giới thiệu về sự đa dạng văn hóa của Việt Nam 
thông qua các triển lãm tranh và các sản phẩm thủ công mỹ 
nghệ. Các em đều rất hứng thú với chuyến đi này. 
 
Lớp 1B và 1C có một chuyến dã ngoại tới một vườn hoa ở ngoại 
thành Hà Nội vào ngày 11 tháng 04. Tại đây, các em được chiêm 
ngưỡng muôn vàn loài cây và hoa khác nhau, qua đó các em 
học được bài học sinh động về thế giới thực vật bằng cách chỉ 
ra lá, thân, hạt, hoa và nguồn đất. Sau đó, các em cùng nhau ăn 
trưa và chia sẻ cảm nghĩ về các hoạt động đã diễn ra trong buổi 
sáng. 
Các em cũng có cơ hội được chơi bóng đá, lắc vòng và quan 
sát những loại côn trùng khác nhau trong vườn. Tất cả các em 
đều đã có một chuyến dã ngoại vô cùng thú vị. 

Ngày hội thể thao dành cho học sinh Khối lớp 5 
 
Học sinh khối lớp 5 đã có một chuyến đi tới Trường SIS tại Gamuda Gardens để tham dự Ngày hội thể thao thường niên. Các 
em đã có một quãng thời gian vô cùng tuyệt vời, tham gia thi đấu bóng đá, bóng rổ. Học sinh của Trường SIS tại Vạn Phúc đã 
thể hiện tinh thần thể thao tuyệt vời khi thi đấu hết mình và cổ vũ các đồng đội của mình. 

 


