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Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Xin chào mừng tất cả các Quý Phụ huynh và các em học sinh nhân dịp 
Năm học mới 2020-2021! 

Mặc dù năm học được bắt đầu muộn hơn so với dự kiến nhưng các 
thầy cô đã rất vui mừng được chào đón sự trở lại của các em học sinh 
cũng như đón chào những gương mặt mới gia nhập Trường Quốc tế 
Singapore tại Vạn Phúc. Trong những tuần vừa qua, các thầy cô đã rất 
bận rộn làm quen với các em học sinh, thiết lập thời gian biểu của lớp, 
xây dựng mối quan hệ với các vị Phụ Huynh và các em học sinh, đồng 
thời bắt đầu triển khai chương trình học. 

Trường Quốc tế Singpore tại Vạn Phúc đã rất may mắn khi có được 
những cán bộ nhân viên, giáo viên chuyên nghiệp, tận tâm và luôn hết 
lòng vì các em học sinh. Các giáo viên sẽ cập nhật tới Quý Phụ huynh 
hàng tuần về nội dung bài học con đã học trong tuần qua và những bài 
học mới cho tuần kế tiếp. Rất mong Quý Phụ huynh thường xuyên giữ 
liên lạc với giáo viên chủ nhiệm lớp và phối hợp cùng Nhà trường trong 
quá trình rèn luyện xuyên suốt năm học của con. 

Năm nay là một năm học đặc biệt, với nhiều thay đổi trong nội dung 
giảng dạy. Trong Năm học này, Nhà trường bắt đầu thực hiện chương 
trình STEM và Lập trình, cũng như chuyển sang bộ sách giáo khoa My 
Pals Are Here theo khung chương trình của Bộ Giáo dục Singapore và 
triển khai Chương trình Tiếng Anh DynEd. Chúng tôi luôn sẽ chia sẻ 
thông tin trực tiếp với Quý Phụ Huynh hoặc qua email về các chương 
trình mới triển khai này.  

Năm 2020 quả thực là một năm đầy thử thách với những hệ lụy nặng 
nề của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, với niềm tin “sau cơn mưa trời 
lại sáng”, chúng tôi hy vọng rằng năm học này sẽ mang đến nhiều cơ 
hội mới cho tất cả chúng ta.  

Với sự hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và Nhà trường, chúng ta hãy 
cùng giúp các em học sinh phát huy tối đa tiềm năng của mình, chuẩn 
bị cho các em hành trang tốt nhất để trở thành những Nhà lãnh đạo tài 
năng trong tương lai. 

Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với Văn phòng trường nếu có những 
thắc mắc hay phản hồi cần được giải đáp.  

Trân trọng. 

Hiệu trưởng 

Thầy Paul Batchelor 

 

“Trong mỗi chúng ta ẩn chứa nhiều điều chưa được khám phá hơn chúng ta nghĩ. Nếu 
chúng ta được đặt trong những điều kiện thích hợp để nhận ra tiềm lực thật sự của 

chính mình thì có lẽ chúng ta sẽ làm được nhiều điều hơn cho phần còn lại của cuộc 
đời.” - Kurt Hahn.  

 
 

Thầy Paul Batchelor –  
Hiệu trưởng Trường SIS Vạn Phúc 

 

Những ngày quan trọng sắp tới 
 
29 và 30 tháng 9: Bài kiểm tra đánh giá 

hệ thống các trường quốc tế (ISA) dành 

cho khối lớp 4 và lớp 6 

 

1 tháng 10: Lễ hội Trung thu 

 

15 và 16 tháng 10: Nghỉ Học phần 1 
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Những biện pháp phòng dịch Covid-19 tại trường 

Với phương châm đặt sự an toàn của học sinh lên hàng đầu, Nhà trường tuân 

thủ các hướng dẫn và quy định của các cơ quan chức năng về vấn đề đảm 

bảo an toàn của học sinh trong thời kỳ dịch Covid-19, bao gồm: 

 Kiểm tra thân nhiệt học sinh; 

 Đeo khẩu trang trong khuôn viên trường; 

 Rửa tay thường xuyên; 

 Thực hiện giãn cách trong và ngoài lớp học; 

 Hạn chế việc ra/vào trường. 

Quý Phụ huynh vui lòng chuẩn bị thêm khẩu trang cho con khi đến trường, đề 

phòng trường hợp con muốn thay hoặc bị mất. Chúng tôi biết rằng việc hạn 

chế ra/vào trường có thể phần nào khiến Quý Phụ huynh không thoải mái khi 

đón con vào buổi chiều, tuy nhiên chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự 

ủng hộ và cảm thông của Quý Phụ huynh trong thời điểm Nhà trường bắt buộc 

phải tuân thủ các quy định của các cơ quan quản lý. 

Thời gian biểu tại trường 

Bắt đầu từ Năm học này, Thời gian biểu hàng ngày đã có một số thay đổi so 
với năm học trước, trong đó 02 thay đổi chính là: 

 Giờ học buổi sáng bắt đầu vào lúc 8h25 sáng; 

 Bữa phụ buổi chiều chuyển sang buổi sáng. 

Quý Phụ huynh vui lòng đưa con đến trường sau 8h sáng, khi Nhà trường 
chính thức mở cửa và giáo viên, nhân viên bắt đầu làm việc. 

Thời gian biểu Khối 1-3  Thời gian biểu Khối 4-6 

Thời gian Nội dung  Thời gian Period 

8:25 - 8:40 Ổn định lớp học và 
Chương trình Đạo 
đức  

8:25 - 8:40 Ổn định lớp học và 
Chương trình Đạo 
đức 

8:40 - 9:25 Tiết 1  8:40 - 9:25 Tiết 1 

9:25 - 9:40 Bữa phụ   9:25 - 10:10 Tiết 2 

9:40 - 10:25 Tiết 2  10:10 - 10:25 Bữa phụ  

10:25 - 11:10 Tiết 3  10:25 - 11:10 Tiết 3 

11.10 - 11:55 Tiết 4  11.10 - 11:55 Tiết 4 

11:55 - 12:40 Bữa trưa   11:55 - 12:40 Tiết 5 

12:40 - 13:25 Tiết 5  12:40 - 13:25 Bữa trưa  

13:25 - 14:10 Tiết 6  13:25 - 14:10 Tiết 6 

14:10 - 14:30 Giờ ra chơi  14:10 - 14:30 Giờ ra chơi 

14:30 - 15:15 Tiết 7  14:30 - 15:15 Tiết 7 

15:15 
Tan học Khối 1-4 
Quốc tế  

15:15 
Tan học Khối 1-4 
Quốc tế 

15:15 - 16:00 Tiết 8   15:15 - 16:00 Tiết 8  

16:00 Tan học toàn trường  16:00 Tan học toàn trường 

 

 

Học sinh bắt đầu làm quen  
Chương trình Tiếng Anh DynEd 

 

Học sinh lớp 3 Quốc tế làm việc theo 
nhóm 

Học sinh lớp 4C Song ngữ trong buổi 
thí nghiệm khoa học  
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Giúp Học sinh chuẩn bị đến trường 

Phụ huynh có thể giúp con rèn luyện tính tự lập – một kỹ năng cần có 
ở trường học từ những việc đơn giản ở nhà trước khi đi học như sau:  

 Giúp các con chuẩn bị ba lô và đồng phục trước khi con đi ngủ 

vào buổi tối. Các con sẽ nhanh chóng mặc quần áo và sẵn 

sàng cho việc đi học khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau. 

 Cùng con đặt chuông báo thức cho giờ các con phải rời nhà 

hoặc giờ xe buýt đến đón.  

 Đảm bảo việc con đến trường đúng giờ quy định. Việc đi học 

muộn học sẽ khiến con cảm thấy chưa sẵn sàng.  

 Hạn chế việc các con dùng điện thoại di động, máy tính bảng 

và máy tính để bàn.  

 Học sinh sẽ có bữa ăn nhẹ vào buổi sáng và giờ giải lao vào 
buổi chiều. Trong trường hợp không đăng ký sử dụng dịch vụ 
ăn của Nhà trường, Quý Phụ huynh cân nhắc việc chuẩn bị đồ 
ăn nhẹ để đảm bảo dinh dưỡng cho các con. Quý vị cũng có 
thể chuẩn bị thêm đồ ăn nhẹ để con dùng vào buổi chiều nếu 
muốn. 

 Đảm bảo việc các con ngủ đủ giấc và đi ngủ muộn nhất lúc 
9:00 giờ tối. Buổi học ở trường sẽ khá dài và các con cần tập 
trung, tỉnh táo. Các học sinh nhỏ tuổi nói riêng thường cảm 
thấy ngày dài hơn nếu không được ngủ trưa. 
 

Chương trình Rèn luyện đạo đức:  

Tại hệ thống các Trường Quốc tế Singapore, Chương trình Rèn luyện 
đạo đức được thiết kế và giảng dạy với mục đích hỗ trợ sự phát triển 
toàn diện của học sinh cả về thành tích học tập, kỹ năng tương tác xã 
hội và phẩm chất con người. Chương trình Rèn luyện đạo đức gồm 20 
giá trị đạo đức cơ bản, với 5 giá trị được truyền tải tới học sinh mỗi 
Học phần. Tất cả các lớp sẽ tập trung vào rèn luyện giá trị đạo đức 
trong thời gian hai tuần. Sau đấy, những giá trị đạo đức khác sẽ lần 
lượt được giới thiệu, với mong muốn học sinh được học và áp dụng 
20 giá trị tuyệt vời này mỗi năm học. 

“Sự tôn trọng” là giá trị đạo đức cốt lõi của toàn trường. Việc tất cả học 
sinh được giảng dạy về sự tôn trọng là điều vô cùng quan trọng trong 
môi trường học tập quốc tế đa văn hóa. Dưới đây là những giá trị đạo 
đức sẽ được truyền tải tới các em học sinh trong Học phần 1 của năm 
học này. Rất mong Quý Phụ huynh phối hợp cùng Nhà trường trong 
hành trình rèn luyện đạo đức cho con tại nhà. 

 

Trọng tâm  Hòa đồng  

Tuần Học phần 1 

Tuần 1-2  Quan tâm 

Tuần 3-4  Liêm chính 

Tuần 5-6  Kiên nhẫn 

Tuần 7-8  Rộng lượng 

Tuần 9-10  Làm việc nhóm 

 

 

Tác phẩm Nghệ thuật của Lớp 5 Quốc tế 
Vẽ các biểu tượng thời đồ đá là sản phẩm mỹ thuật đầu 
tiên của học sinh lớp 5 Quốc tế của năm học này. Tiết 
Xã hội học đã giúp các em có những kiến thức ban đầu 
về thời đồ đá cũng như biết rằng vào thời kỳ này con 
người liên lạc với nhau qua những những hình vẽ. 

 

Tiết học Mỹ thuật của học sinh lớp 2 Quốc tế  
 

Mô hình giảng dạy của Kinderworld 
Mô hình giảng dạy của Tập đoàn Kinderworld là kết 
quả của các sáng kiến, nghiên cứu được thiết kế 
nhằm mục đích cải thiện thành tích học tập của học 
sinh. 
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Lớp K2 Giraffe – Giờ Thư viện 
 

Lớp Nhà trẻ Parrot – Giờ Âm nhạc 
 

Mục tiêu học tập toàn trường 

Chúng tôi tin rằng “Mục tiêu học tập toàn trường” định hình những kỹ năng 
cần thiết của thế kỷ 21 cho các em học sinh, giúp các em trở thành những 
công dân toàn cầu thành công sau này. Quá trình và kết quả học tập của 
học sinh sẽ được gửi về nhà cho Quý Phụ Huynh sau mỗi Học kỳ. Mục 
tiêu học tập xác định những tiêu chí về kiến thức và kỹ năng của mỗi học 
sinh cần biết, hiểu và có thể đạt được khi kết thúc quá trình học tập tại hệ 
thống Trường Quốc tế Singapore bao gồm: 

HỌC SINH CÓ KỸ NĂNG TƯ DUY: 

• Áp dụng được các kỹ năng tư duy logic và nâng cao 

HỌC SINH CÓ HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ:  

• Sử dụng công nghệ một cách hiệu quả để tìm kiếm, tổ chức, đánh 
giá, kiến tạo và truyền đạt thông tin  

• Hiểu và có trách nhiệm trong việc sử dụng các phương tiện truyền 
thông xã hội, các công cụ kết nối và truyền đạt thông tin 

HỌC SINH TỰ TIN TRONG GIAO TIẾP:  

• Sử dụng thành thạo cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 
• Cộng tác tốt với các thành viên khác 
• Sáng tạo trong cách thức diễn đạt 

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT:  

• Hoàn thành hoặc vượt trên kết quả học tập mong đợi cho từng năm 
học 

• Luôn tiến bộ trong học tập 
• Không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả học tập tốt hơn 

CÔNG DÂN NĂNG ĐỘNG VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM:  

• Hiểu biết, tôn trọng giá trị của các nền văn hóa khác nhau. 
• Thể hiện tính công dân và trách nhiệm xã hội thông qua việc giúp đỡ 

người khác 
• Hiểu được tầm quan trọng của lối sống lành mạnh và tích cực 
• Hiểu biết và thể hiện các chuẩn mực đạo đức chung. 

Thông điệp từ Khối Mẫu giáo 

Chào mừng các em học sinh đến với Trường Mầm non Quốc tế 
Kinderworld tại Vạn Phúc. Tháng Tám đã qua thật nhanh và các thầy cô 
rất vui mừng được chào đón những gương mặt mới đến với ngôi trường 
này. Trực tiếp quan sát, hướng dẫn và giảng dạy các em trong những 
năm học đầu tiên này là niềm vinh hạnh của Nhà trường. Các giáo viên 
luôn nỗ lực để các con được chăm sóc và học tập trong một môi trường 
yêu thương. Trong ba tuần đầu tiên của Năm học 2020-2021, các em học 
sinh đã được tham gia nhiều các hoạt động thú vị. Và đây là hình ảnh của 
những hoạt động trong ba tuần học vừa qua của các em.  
 

 

Lớp Dự bị Tiểu học Bumblebee – Giờ Khoa học 

Lớp Dự bị Tiểu học 
Cheetah – Giờ 

Toán 
 
 


