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Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng 
 
Đôi khi tôi lại nhớ đến một câu cổ ngữ trong tiếng 
Anh như sau: “ Mưa rơi tháng Tư, tháng Năm 
hoa nở ”. Điều này có vẻ giống như thời tiết và 
cảnh sắc Hà Nội, khi mà tháng Năm vừa sang, 
muôn vàn loài hoa đã thi nhau khoe sắc trên 
khắp các nẻo đường. Câu thành ngữ này còn 
mang một ý nghĩa sâu xa hơn, rằng trong cuộc 
sống, đôi khi chúng ta cần phải biết kiên nhẫn 
đối mặt với những khó khăn, thử thách ở thời 
điểm hiện tại trước khi có thể tận hưởng những 
thành quả ngọt ngào, tốt đẹp trong tương lai. 

Thông điệp từ cô Hiệu phó 

 

Tháng Năm là một trong những tháng đầy bận rộn tại trường Quốc tế Singapore Vạn Phúc với hàng loạt các sự kiện, hoạt  
động được diễn ra: kỳ thi cuối học kỳ II chương trình tiếng Anh và tiếng Việt, hội chợ sách, chuẩn bị cho Ngày Quốc tế thiếu 
nhi, tuyển sinh cho năm học mới, lên kế hoạch cho việc cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất của trường, buổi biểu diễn văn 
nghệ cuối năm. Quý Phụ huynh sẽ đọc được thông tin về tất cả những hoạt động thú vị này qua bảng tin tháng 5 của Trường. 

 

Kỳ thi cuối học kỳ 2 

 

Kỳ thi cuối học kỳ 2 chương trình tiếng Việt đã được diễn ra trong tháng 5 này. Các giáo viên Việt Nam đã làm việc rất tận 
tụy để giúp các học sinh đạt được kết quả thi tốt nhất. Kỳ thi cuối học kỳ 2 chương trình tiếng Anh đã kết thúc vào ngày 29 
tháng 5. Quý Phụ huynh có thể nhận thấy trong thời gian cuối tháng 5, học sinh phải làm thêm khá nhiều bài tập về nhà, 
trên lớp các em cũng được các thầy cô ôn luyện để chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi cuối năm học này. 
 

Chương trình học bơi 

 

Chương trình học bơi sẽ được bắt đầu trong tuần đầu tiên của tháng Sáu. Đây là một phần trong chương trình giáo dục thể 
chất, các em học sinh sẽ tham gia học theo như thời khóa biểu đã được gửi tới Quý Phụ huynh. Những học sinh không 
tham gia vì lý do sức khỏe (cần có giấy xác nhận y tế) sẽ ở lại trường học. Vào những ngày có tiết học bơi, tất cả học sinh 
cần phải mang theo các vật dụng cá nhân như: quần áo bơi, khăn tắm, bình nước, kính bơi và mũ bơi. 
 

Buổi biểu diễn Văn nghệ cuối năm 

 

Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm của trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Quốc 
gia vào Chủ nhật ngày 16 tháng 6. Phụ huynh cần thông báo sớm cho Nhà trường nếu như học sinh không thể tham gia sự 
kiện này. 
Vé mời tham dự sẽ được gửi tới Quý Phụ huynh vào gần ngày diễn ra buổi biểu diễn. Tất cả các học sinh của trường sẽ 
tham gia buổi tổng duyệt diễn ra vào ngày 14 tháng 6. 
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Các sự kiện sắp tới 
 

Các em học sinh cũng đang phải trải qua một giai đoạn khá vất vả khi mà thời tiết 
nóng bức, còn các em vẫn phải học tập chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. 
Giai đoạn cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất trường học cũng đã bắt đầu. Có thể 
sẽ có bụi và tiếng ồn, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi  để chúng ta có được 
một ngôi trường mới khang trang và tiện nghi hơn cho năm học tới. Tháng Sáu đã 
đến, kỳ nghỉ hè cũng đang tới gần. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng học tập, làm 
việc và đón chờ những điều tốt đẹp ở phía trước. 
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Hội chợ sách 

 

Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả Quý Phụ huynh và các 
em học sinh đã ủng hộ nhiệt tình cho Hội chợ sách của Nhà 
trường. Hai nhà sách Fahasa và Worm book đã mang tới buổi 
hội chợ rất nhiều cuốn sách bổ ích và hấp dẫn. Tất cả học sinh 
đều rất thích thú với sự kiện này. Chúc tất cả các em vui vẻ và 
thư giãn với những cuốn sách mà mình đã lựa chọn. 

Ngày Quốc tế thiếu nhi 

 

Các em học sinh đã có một ngày đầy thú vị tại Rạp Tháng 
Tám nhân ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Các 
em được tận hưởng một bộ phim hay cùng một món quà  
là chiếc đồng hồ để bàn xinh xắn với logo của trường. 

Kỷ yếu 

Các học sinh khối lớp 3,4 và 5 đã tham gia cuộc thi vẽ ảnh bìa cho cuốn kỷ yếu của trường Quốc tế Singapore Vạn Phúc năm 
học 2018-2019. Nhà trường rất vui mừng khi các em đã nhiệt liệt hưởng ứng cuộc thi này. Tất cả các tác phẩm đều mang dấu 
ấn cá nhân của mỗi học sinh cùng với nét đặc trưng của ngôi trường các em đang theo học. Nhà trường sẽ công bố các tác 

phẩm đạt giải vào ngày 5 tháng 6. 
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Các sự kiện sắp tới 
 
Ngày 5 tháng 6 Công bố học sinh chiến thắng trong cuộc 

thi tạo bìa kỉ yếu 

Ngày 14 tháng 6                                     Tổng duyệt cho buổi biễu diễn văn nghệ 
cuối năm tại Trung tâm hội nghị Quốc gia 

Ngày 16 tháng 6 Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm 

Ngày 19 tháng 6 Lễ tốt nghiệp cho học sinh Khối 5 

Ngày 24 tháng 6 Lễ tuyên dương các bạn có thành tích học 
tập xuất sắc 

Ngày 26 tháng 6 
đến ngày 28 tháng 6 

Gửi kết quả học tập của học sinh tới Phụ 
huynh 

Ngày 28 tháng 6 Ngày cuối cùng của năm học 2018-2019 

 

Thăm quan dã ngoại 

 

Học sinh lớp Dự bị Tiểu học đã thể hiện phẩm chất của một 
công dân toàn cầu khi góp một phần công sức cho việc bảo 
vệ môi trường. Các em đã cùng nhau làm sạch công viên 
và sau đó cùng nhau tận hưởng một khoảng thời gian vui 
chơi, dã ngoại thú vị. Nhà trường rất tự hào vì sự đóng góp 
của các em trong việc tạo nên một hành tinh xanh. 
 
Ngày 10 tháng 5 vừa qua, học sinh khối lớp 1 Song Ngữ đã 
có cơ hội đến thăm vườn hoa Karose. Trong chuyến dã 
ngoại, các em đã cùng nhau khám phá thế giới thiên nhiên, 
các loài thực vật và hoa trong vườn, sau đó cùng nhau chơi 
trốn tìm trong khu vườn kì thú này. 

 
 


