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Thông điệp của thầy Hiệu trưởng: Mừng các em học sinh bắt đầu năm học mới với nhiều tiếng cười hơn 
 

Kính gửi Qúy Phụ huynh, 

Trường học của chúng ta đã bắt đầu năm học mới với những tiếng cười rộn 
vang. 

Chúng ta hãy tự hào vì trường học của chúng ta đang ngày càng phát triển hơn. 
Dường như vừa mới hôm qua thôi, khi thành lập Trường Quốc tế Singapore 
(SIS) chỉ mới có sự góp mặt của 49 em học sinh thân yêu. Năm nay, chúng ta 
đã chào đón gần 150 em học sinh. Tuy nhiên, có một điều vẫn không thay đổi 
đó là sự hào hứng và phấn khởi trên gương mặt các em học sinh khi các em 
đến trường. Sự thích thú đó trên gương mặt của các em chính là động lực rất 
lớn đối với toàn thể giáo viên của trường. Các em học sinh yêu thích việc đến 
trường, điều này khiến giáo viên cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy sự háo 
hức đó của các em. Đây đúng là một niềm vui lớn lao mà trường nhận được. 

Trong năm học mới, chúng tôi cũng vui mừng chào đón những giáo viên mới. Họ là những giáo viên xuất sắc ở Việt Nam 
và nhiều quốc gia như: Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Trung Quốc. Tổng Giám đốc của Tập đoàn Giáo dục Quốc tế 
KinderWord, Ông Ricky Tan, là người ủng hộ sự đa dạng. Để trở thành công dân toàn cầu, giới trẻ ngày nay phải học cách 
làm việc và tiếp xúc với nhiều người đến từ đa quốc gia và nhiều nền văn hóa khác nhau cũng như làm quen với những 
phong cách sống khác nhau. Tại Trường Quốc tế Singapore, các em học sinh sẽ được giáo dục bởi các giáo viên ở nhiều 
lứa tuổi, chủng tộc, nền tảng đạo đức. 

Cuối thư, Trường SIS hi vọng sẽ có nhiều tiếng cười hơn từ các giáo viên trong tương lai. Ngoài ra, một tin khác dành cho 
các em học sinh và giáo viên mới, Trường Quốc tế Singapore đang liên hệ để hợp tác với các trường cao đẳng và đại học 
nhằm phát triển chương trình thực tập cho các em học sinh và giáo viên trong những năm học cuối cấp. Những giáo viên 
nhiệt huyết sẽ được mời tham gia giảng dạy tại SIS và được đào tạo về phương pháp giảng dạy quốc tế. Khi Trường của 
chúng ta phát triển hơn nữa, chúng ta sẽ tiếp tục mang đến những giáo viên mới ưu tú cho học sinh của chúng ta. 

Tôi rất hạnh phúc khi thấy các em trở lại trường. Năm nay sẽ là một năm học tràn đầy niềm vui đối với các em.   

Trân trọng, 
Hiệu trưởng Larry Synclair 
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Tại SIS, chúng tôi chào cờ và hát Quốc ca vào mỗi thứ 
hai hàng tuần để thể hiện lòng tôn kính của chúng ta với 
Việt Nam. Tại sao? Bởi vì Quốc ca là một bài ca yêu nước 
hào hùng nhằm ca ngợi lịch sử dân tộc, truyền thống lâu 
đời, cũng như những đấu tranh và hi sinh của dân tộc 
Việt Nam. Câu hát “cờ in máu chiến thắng mang hồn 
nước” đã thể hiện rõ nhất tinh thần đó.  
 
Phần lớn Quốc ca là những khúc quân hành ca ngợi về 
đất nước. Quốc ca của các nước Mỹ Latin, Trung Á, và 
châu Âu theo phong cách nhạc cổ điển hoa mỹ, trong khi 
đó Quốc ca của các nước Trung Đông, Châu Đại Dương, 
Châu Phi và Caribê sử dụng kèn lệnh đơn giản hơn.  
 

 

 

NEW PLAYGROUND ROOF 
MEANS MORE SMILES 



 

 

 

 

 

 

 

Outward Bound là tổ chức quốc tế về giáo dục ngoài trời chuyên hướng dẫn kỹ năng lãnh đạo rộng rãi khắp nơi 
trên thế giới. Chuyến đi sẽ được tổ chức tại Quy Nhơn vào ngày 9/9/2019 đến ngày 13/9/2019 cho các em học 
sinh khối lớp 6 và lớp 7.  

Outward Bound Vietnam thực hiện các chương trình huấn luyện ngoại khóa và áp dụng phương pháp học tập 
viễn chinh nhằm giúp cho những người tham gia có thể vừa học tập vừa thám hiểm. Cuộc hành trình yêu cầu 
những người tham gia phải đi bộ một chặng đường dài để rèn luyện sức khỏe. Chúng ta phải hiểu rõ rằng: 
Outward Bound không đơn thuẩn chỉ là một trung tâm hoạt động. Như vậy, mỗi người tham gia phải nỗ lực hết 
mình nhằm nâng cao sự đồng cảm và sẻ chia, trải nghiệm những thành công và thất bại, rèn luyện kĩ năng hợp 
tác và cạnh tranh, cũng như học về sự đa dạng và biết hòa nhập trong suốt quá trình luyện tập. Tất cả những 
nỗ lực này sẽ được thể hiện trong môi trường đầy kịch tính của thế giới tự nhiên. Khóa học này bao gồm các 
nhiệm vụ như lập kế hoạch tuyến đường, thực đơn, điều hướng và khám phá và phát triển kỹ năng. Những 
nhiệm vụ này sẽ được thực hiện xuyên suốt trong chuyến đi, ngoài ra những người tham gia còn có cơ hội học 
tập những kĩ năng khác như kĩ năng phản xạ, thích nghi với điều kiện môi trường tự nhiên, kĩ năng lãnh đạo 
chuyên sâu, tự phản ảnh, đánh giá giữa cá nhân, sự tự tin và đưa ra quyết định.  

Mỗi tháng chúng tôi sẽ giới thiệu một giáo viên và cung cấp một số thông tin ngắn gọn và thú vị về giáo 
viên. 

Aaran Meusen là giáo viên mới của SIS. Mặc dù Thầy 
đến từ Hà Lan nhưng Thầy không còn xa lạ gì với Cần 
Thơ nữa vì Thầy đã sống và làm việc ở đây được bốn 
năm.  
 
Thầy Aaran giảng dạy môn giáo dục thể chất cho tất cả các 
khối lớp cũng như môn tiếng Anh và Viễn cảnh toàn cầu 
cho các em học sinh lớp 10. Thầy Aaran đã từng là giáo 
viên dạy tiếng Anh ở một số trường học và trung tâm ngoại 
ngữ tại Cần Thơ và Phú Quốc. Bên cạnh đó, Thầy cũng biết 
chơi một loại nhạc cụ - đó là trống và hơn nữa thầy còn là 
người dạy võ Taekwon-do. Giáo viên người Hà Lan này 
cũng rất yêu thích lịch sử. Thật ra, Thầy đã đạt được học vị 
Cử nhân và Thạc sĩ lịch sử của trường Đại học Leiden – 
một trong những trường Đại học nghiên cứu quốc tế hàng 
đầu Châu Âu.  
 



 
 
Xin chúc mừng học sinh Nguyễn Khắc 
Thông, người chiến thắng đầu tiên 
của chúng tôi cho năm học mới này. 
Các bạn cùng lớp gọi em ấy là Dan. 
Dan là học sinh lớp 10 và cũng là 
nhà vô địch học bổng xuất sắc 
năm nay của SIS. Bên cạnh việc 
có một vốn từ vựng tiếng Anh rộng 
lớn, em ấy cũng rất hòa đồng với các 
bạn cùng lớp và thích nhạc acoustic.  
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