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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chúng ta đã gần kết thúc Học phần 1, năm học 2019-2020, và tôi muốn lưu ý đến Quý Phụ Huynh rằng các em 

học sinh lớp IGCSE2 đã trải nghiệm thành công khoá học OBV vừa qua tại Bình Định. Chương trình OBV nhằm 

giúp các em học sinh nhận ra khả năng thực sự của mình thông qua những trải nghiệm thử thách và hoạt động 

đội nhóm. Bản tin hàng tháng của Nhà trường sẽ thông báo đến Quý Phụ huynh thêm về chương trình OBV 

đang diễn ra và các lớp sẽ tham gia khóa trải nghiệm. Thông tin chi tiết về chương trình sẽ sớm được gửi tới 

Quý vị. Chúng ta cùng hướng đến một môi trường học tập tích cực và trải nghiệm bổ ích cho học sinh toàn 

trường. 

Năm nay, các em đã có cơ hội tham gia Tết Trung Thu thật thú vị và đáng nhớ. Những hình ảnh đặc biệt về 

các hoạt động Trung Thu sẽ được cập nhật đầy đủ trong bản tin tháng này. 

Điểm nổi bật gây chú ý nhất của mùa Trung Thu năm nay là hoạt động gắn với STEAM thông qua việc làm lồng 

đèn và trang trí giỏ trái cây. Bên cạnh đó, bảng thông báo của các lớp được trang trí thật sự ấn tượng và sinh 

động xoay quanh chủ đề rước đèn đón Trăng. Chân thành cảm ơn cô Minh và các thầy cô đã làm việc hết mình 

để tạo nên thành công lớn của Tết Trung Thu năm nay. 

Xin Quý Phụ huynh lưu ý rằng Bảng nhận xét tình hình học tập của các em học sinh trong Học phần 1 cũng 

như chi tiết thời gian của buổi Họp Phụ huynh sẽ được thông báo sớm đến Quý Phụ huynh vào đầu Học phần 

2 năm 2019. 

Mark Priddis – Hiệu trưởng 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Học phần đầu tiên của năm học sắp kết thúc, chúng tôi rất phấn khởi khi thấy các em học sinh vui vẻ và học tập 

chăm chỉ mỗi ngày. Quý Phụ huynh nên cảm thấy tự hào về những nỗ lực và kết quả mà các con đã đạt được 

cho đến nay cũng như nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian sắp tới. 

 

Quý Phụ huynh lưu ý rằng các em học sinh sẽ không có lớp học từ ngày 14-18/10/2019 vì đây là thời gian nghỉ 

giữa Học phần 1 và Học phần 2. Văn phòng sẽ vẫn mở cửa trong giờ hành chính, trong trường hợp Quý vị cần 

liên lạc đến trường. 

 

Để giúp Quý vị chủ động trong lịch làm việc cá nhân, xin lưu ý rằng Nhà trường sẽ tổ chức Buổi họp Phụ huynh 

trong tuần thứ 3 của Học phần 2. Chúng tôi sẽ gửi thông tin chi tiết đến Quý vị khi sự kiện sắp diễn ra. Nhà 

trường sẽ gửi bảng nhận xét về sự tiến bộ cũng như những cố gắng mà các em đã đạt được tới Quý Phụ huynh 

trước khi Buổi Họp được tổ chức. Thư mời sẽ được đến Quý phụ huynh để Quý phụ huynh có thể hẹn gặp với 

bất kỳ giáo viên muốn gặp. Mỗi cuộc họp sẽ kéo dài trong vòng 15 phút. Đây là cơ hội để thảo luận về điểm 

mạnh cũng như khắc phục điểm yếu của các em.  

 

Tuy nhiên, Quý vị không cần đợi đến tuần Họp Phụ huynh được lên lịch chính thức. Nhà trường luôn khuyến 

khích Quý vị đặt cuộc hẹn với giáo viên bất cứ khi nào Quý vị có thắc mắc, quan tâm mà Quý vị muốn chia sẻ. 

 

Cảm ơn Quý vị một lần nữa vì sự hỗ trợ không ngừng của Quý vị khi chúng ta cùng nhau giúp tất cả các em học 

sinh học hỏi và phát triển. 

 

Robert Madden – Phó hiệu trưởng (Phụ trách chuyên môn). 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tháng này chúng tôi đã gửi nhóm học sinh đầu tiên tham gia khóa học thực tế giáo dục kỹ năng sống OBV. Các 

em Lớp IGCSE 2 đã trải nghiệm một tuần, bao gồm ba đêm cắm trại ngoài trời. Các em phải học rất nhiều về 

cách sinh tồn trong tự nhiên, cách đi bộ và leo trèo chính xác, bảo đảm quy trình an toàn khi ở ngoài trời và 

nhiều trải nghiệm thực tế khác.  

Trước khi khoá học bắt đầu, nhiều em đã lo lắng về việc làm thế nào các em có thể hoàn thành 3 ngày đi bộ, 

dựng lều và tự nấu thức ăn, nhưng đến ngày cuối cùng, tất cả các em đều vui, tự tin hơn rất nhiều và cảm thấy 

buồn khi khóa học kết thúc.  

Điểm nổi bật mà chúng tôi muốn lưu ý Phụ huynh đó là từ khoá học như thế này học sinh có thể học hỏi và cải 

thiện kỹ năng bản thân, quan trọng hơn hết là phát triển thể chất cũng như nhận thức của chính mình, đây là 

điều mà các em sẽ không đạt được trong môi trường lớp học thông thường. 

Tôi mong muốn tất cả các em học sinh tham dự những chuyến đi OBV sắp tới trong năm nay sẽ tiếp cận chương 

trình với sự phấn khích và tinh thần hòa nhập hết mình, và các em sẽ được trải nghiệm một chương trình giáo 

dục thật sự thú vị và bổ ích. 

Donovan Neethling – Phụ trách học vụ (Khối THPT) 

                                                      www.kinderworld.net 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Học phần 1 sắp kết thúc, và với tất cả những gì các 

em học sinh Khối Mẫu Giáo đã học được từ đầu năm 

đến nay hẳn đã gây được ấn tượng với Quý Phụ 

huynh cũng như cá nhân tôi! Mỗi lớp học đều đã thiết 

lập được lịch sinh hoạt cụ thể, các con đều biết mình 

cần phải làm gì khi đến trường. Chúng tôi chân thành 

cảm ơn Quý Phụ huynh cùng gia đình đã luôn đảm 

bảo các em đến trường đúng giờ để sẵn sàng cho một 

ngày mới.  

Chúng tôi cũng rất hào hứng trong công tác chuẩn bị 

cho sự kiện “Ngày Liên Hiệp Quốc” sẽ được diễn ra 

vào Học phần 2. Mỗi lớp đã được chỉ định chọn một 

quốc gia cụ thể cùng với Di sản Thế giới UNESCO mà 

các con sẽ được học trong vài tuần tới. Chúng tôi 

mong rằng Quý Phụ huynh sẽ trao đổi với con mình 

về những gì các con đã học nhằm giúp các con hiểu 

được tầm quan trọng của quyền con người, tôn trọng 

các nền văn hóa và mục tiêu hòa bình thế giới. 

Lindsay Stanford  

Phụ trách học vụ (Khối Mẫu giáo) 
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Các em học sinh thân mến! 

Trong tháng 9, nhà trường tổ chức cho các bạn học sinh từ lớp mẫu giáo đến các lớp THPT tham gia hoạt động 

trong lễ hội Trăng Rằm. Các lớp bé từ K1 đến lớp 3, các bé được rước lồng đèn trên sân khấu. Nào là đèn ngôi 

sao, đèn cá chép, đèn bươm bướm, đèn hoa sen ... Lồng đèn của các bạn nhỏ chắc chắn sẽ rất đa dạng và 

nhiều màu sắc. Các anh chị lớp lớn hơn sẽ vận dụng sự khéo léo của đôi tay và tính sáng tạo, tự tay làm thành 

chiếc đèn ông sao đủ màu sắc, trưng bày những mâm trái cây cùng với bánh kẹo để có được lễ hội Trăng Rằm 

đầy ý nghĩa của tuổi thơ. Không khí lễ hội Trung Thu sẽ ngập tràn tiếng trống múa lân khi đội múa lân của lớp 

6 song ngữ biểu diễn màn múa lân cho tất cả các bạn nhỏ cùng xem và cùng phá cỗ đón trăng Rằm tháng Tám. 

Chúc các em có mùa Trung Thu vui tươi, phấn khởi! 

Phùng Thị Tuyết Minh 

                                      Phụ trách Cấp cao Chương trình Việt Nam 

                                                      www.kinderworld.net 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Chào mừng các em học sinh! 

 

Các em chỉ mới bắt đầu năm học nhưng có vẻ như các em đã hoàn thành được rất nhiều việc. Các em học 

sinh Khối Mẫu Giáo đã dần ổn định trong môi trường học đường, như hình thành mối quan hệ giữa thầy cô 

và bạn bè, thể hiện sự độc lập hơn trong kỹ năng sống, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động trong lớp và thể 

hiện sự tiến bộ trong việc bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình với người khác. Đối với các con, đây là một 

thay đổi rất lớn. Vì vậy chúng ta hãy chúc mừng các con vì đã trải qua tháng 9 rất thành công.  

 

Chúng ta hãy nhìn thoáng qua lớp K1K2 Quốc tế: 

Trong lớp K1 K2 Quốc tế, các con đã đạt được một số cột mốc quan trọng trong 7 tuần đầu tiên. Tình bạn cũ 

và mới đã nở rộ, thể hiện các kỹ năng xã hội đang phát triển của các con. Và các con không chỉ học về các 

con số, chữ cái và chủ đề, các con còn thực hành các giá trị đạo đức như chia sẻ, chờ đến lượt (kiên nhẫn) 

và sử dụng những từ ngữ phù hợp với thầy cô, bạn bè. Điều này cũng rất quan trọng trong sự phát triển của 

các con. 

 

Chúng ta sẽ thấy các con đạt được nhiều thành công hơn nữa vì các con sẽ tiến bộ trong suốt năm học. 

 

Tanya Balmaceda - (Giáo viên lớp K1 K2 Quốc tế) 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Các môn thể thao trong giải đấu mùa một đã rất sôi động tại thời điểm này. Chúng tôi có các đội bóng chuyền 

nam và nữ U19, một đội bóng bàn U19, các đội bóng rổ nam và nữ U14, các đội bóng đá nam và nữ U11 và hai 

đội bóng đá nam U9. 

Đội bóng chuyền nam và nữ U19 đã có 2 trận đấu với Trường Quốc tế Anh Việt và Trường Quốc tế Mỹ. Kết quả 

là chúng ta đã thắng cả hai trận với tỷ số 2-0. Cả hai đội dường như đã kế thừa được thành công của giải đấu 

năm trước và đặt mục tiêu đầu bảng cho giải năm nay. Hai đội bóng rổ nam và nữ U14 đã thi đấu với Trường 

Quốc tế Anh Việt, và cả hai đội đều dễ dàng giành chiến thắng bằng kinh nghiệm và kỹ năng tương tác giữa các 

thành viên trong đội. Về phần đội bóng đá nam và nữ U11 đã có trận đấu với Trường Quốc tế Anh Việt và 

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn. Toàn đội đã có kết quả chung cuộc là chiến thắng cả hai trận của các chàng trai 

còn các cô gái thắng 1 và thua trận còn lại. Cả hai đội đều có rất nhiều tài năng thể thao và đang thi đấu hết 

mình vì tinh thần đồng đội. 

Eric Horton – Điều phối viên thể thao 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Hội đồng học sinh xin được giới thiệu các thành viên của Hội trong năm học 2019-2020, những người sẽ mang 

đến những ý tưởng và sự đổi mới cho cộng đồng trường chúng ta. 

Melon – Lớp 5 Song ngữ 

Jackson – Lớp 5 Quốc tế 

Khôi - Lớp 6 Song ngữ 

Andy - Lớp 6 Quốc tế 

Lily - Lớp 7 Song ngữ 

Arushi - Lớp 7 Quốc tế 

Eric - Lớp 8 Song ngữ 

Sophia - Lớp 8 Quốc tế 

Han - Lớp 9 Song ngữ 

Alex – Lớp IGCSE 1 

Eng Meng – Lớp IGCSE 2 

Tom – Lớp AS Level 

CK - Lớp A Level 

Hannah – Lớp GAC 

 

Mỗi em học sinh này sẽ là người liên lạc thông tin đến một lớp nhỏ hơn cũng như lớp mà các em đang theo 

học các hoạt động của Hội học sinh. 

Các cô sẽ hướng dẫn Hội đồng học sinh trong năm học này là: Cô Caroline (Phó hiệu trưởng), Cô Thảo, Cô 

Long, Cô Elri và Cô Victoria. 

Chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện “Di sản và Văn hóa Thế giới”, UNESCO” vào tháng 10. Thông tin chi tiết sẽ được 

gửi tới Quý Phụ huynh trong bản tin tiếp theo. 

 
Victoria Gillespie – Hội đồng học sinh 


