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                    TRONG SỐ NÀY 

• Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng; 

• Các biện pháp phòng chống 

COVID-19 trong Nhà trường; 

• Mục tiêu học tập toàn trường; 

• Chương trình Đạo đức; 

• Ngày Trái đất/ Ngày Sống xanh; 

• Hoạt động từ Khối Mầm non. 

 

Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh,  
  
Thật khó tin rằng Học phần 3 đã kết thúc! Tháng Ba trôi qua thật yên bình 
và các hoạt động của  trường cũng đang dần trở lại quỹ đạo.  
  
Chủ Nhật vừa qua, ngày 4 tháng 4, là Lễ Phục sinh. Đây là một lễ hội truyền 
thống rất quan trọng của người phương Tây và là thời điểm tràn đầy hi vọng 
về sự đổi mới và tái sinh trong năm. Chúng ta đang bước vào Học phần 4 
của Năm học này và tôi rất hi vọng rằng trường học của chúng ta cũng như 
toàn xã hội sẽ có những sự thay đổi tích cực và dần thoát khỏi bóng đêm 
Covid đang bao trùm trên toàn thế giới. Đây là học phần được mong chờ và 
bận rộn nhất trong Năm học với nhiều sự kiện diễn ra như: Ngày hội Thể 
thao toàn trường, các tiết học Bơi vào mùa hè, kỳ thi cuối năm, buổi Biểu 
diễn Văn nghệ Cuối năm cùng nhiều hoạt động khác! 
  
Thời điểm cuối năm học cũng là thời gian Văn phòng trường chuẩn bị cho 
Năm học mới 2021 - 2022. Quý Phụ huynh vui lòng gửi lại phiếu “Xác nhận 
tiếp tục theo học tại trường” để hoàn tất các thủ tục cho Năm học mới. Hệ 
Mầm non (KIK) của trường đã thu hút nhiều học sinh trong Năm học này và 
chúng tôi chờ đón lứa học sinh đầu tiên của 3 lớp Quốc tế: Lớp Nursery/K1, 
Lớp K2 và Lớp Dự bị Tiểu học Quốc tế trong Năm học 2021 - 2022 sắp tới. 
Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ Văn phòng trường để biết thêm thông tin chi 
tiết nếu có thắc mắc liên quan tới chương trình Quốc tế. 
 
Thay mặt cho đội ngũ giáo viên và nhân viên Trường Quốc tế Singapore tại 
Vạn Phúc, chúng tôi mong rằng Quý Phụ huynh và gia đình đã có một kì 
nghỉ lễ vui vẻ và an toàn. Chúng tôi vui mừng được chào đón các em học 
sinh quay lại trường trong Học phần 4. 

 
Mừng ngày Lễ Phục Sinh!  
  
Trân trọng,  
Thầy Paul Batchelor 
 
Thông điệp từ thầy Hiệu phó  

 
Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Nhà trường rất vui mừng được chào đón các em học sinh quay lại trường 
trong tháng này. Được thấy các em học sinh hào hứng học tập, vui chơi ở 
trường là niềm vui và là động lực của các thầy cô giáo. Tôi xin gửi lời cảm 
ơn chân thành nhất tới Quý Phụ huynh vì sự ủng hộ tuyệt vời của Quý vị 
cho Nhà trường trong suốt thời gian khó khăn vừa qua. Xin hãy nhớ rằng, 
đoàn kết chính là sức mạnh để chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách! 
 
Kính chúc Quý Phụ huynh và gia đình một kỳ nghỉ lễ vui vẻ! 
 
Trân trọng, 
Thầy Ben 
 

Những mốc thời gian cần lưu ý: 

29/03 đến 02/04: Hoạt động OBV dành 

cho Khối 6; 

Từ 05/04 đến 09/04: Kỳ Học phần 3; 

Từ 14/04 đến 16/04: Chụp ảnh năm học 

2020-2021 

Ngày 21/04: Nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương 

Ngày 22/04: Ngày Trái đất/ Ngày sống 

xanh 

Ngày 30/04: Nghỉ Lễ thống nhất đất nước 

 

Học sinh lớp 1B trong tiết học Khoa học 
Xã hội có chủ đề “Chăm sóc bản thân”. 
Trong hình là em Quán Danh, lớp 1B, đang 
làm bài thủ công về thói quen ăn uống lành 
mạnh. 
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Học sinh lớp 2B thích thú tham gia 
hoạt động STEM – làm Sổ tay theo dõi 
cây trồng 
 

 

Các biện pháp phòng chống Covid-19 
 
Quý Phụ huynh lưu ý học sinh, giáo viên, 
cán bộ nhân viên và khách ra vào trường 
phải tuân thủ việc kiểm tra thân nhiệt trước 
khi vào trường và đeo khẩu trang khi di 
chuyển trong khuôn viên trường. Theo 
hướng dẫn của cơ quan chức năng, Phụ 
huynh không vào trường để đưa/đón con. 
Nhà trường cũng rất tiếc khi chưa thể mời 
Quý Phụ huynh tham gia các sự kiện đặc 
biệt tại trường cùng con. 
 
Mục tiêu Học tập Toàn trường 
 
Nếu chúng ta dạy các con những điều chúng 
ta biết, thì hiểu biết của các con sẽ chỉ giới 
hạn trong những điều đó. Nếu chúng ta dạy 
cho các con cách suy nghĩ, thì hiểu biết của 
các con là không giới hạn. Khả năng thành 
công trong cuộc sống của chúng ta tỷ lệ 
thuận với khả năng giải quyết vấn đề mà 
chúng ta gặp phải trong cuộc sống. 
 
Mục tiêu học tập toàn trường trong tháng 
này là khuyến khích học sinh trở thành 
người có tư duy phản biện. Tư duy phản 
biện là khả năng suy nghĩ rõ ràng và có cơ 
sở, hiểu được tính logic trong các vấn đề. 
Tư duy phản biện yêu cầu các em học sinh 
phải biết phân tích sâu hơn trong các bài 
học. Quá trình các em tìm hiểu, phân tích sẽ 
giúp các em hiểu bài tốt hơn, từ đó đạt được 
điểm số cao hơn và kết quả thi học kỳ sẽ tốt 
hơn. Tư duy phản biện giúp các em trở nên 
độc lập, sáng tạo và thành công hơn trong 
học tập cũng như trong cuộc sống. 
 
 
 
Xin chúc mừng các học sinh đạt 

danh hiệu Học sinh có tư duy 

phản biện xuất sắc của tháng! 

1L: Nguyễn Bảo Ngọc Yến Noelle, 1B: Kim 
RaHeal, 1C: Đỗ Thảo Nguyên Hillary, 2L: Đỗ 
Thiên An, 2B: Nguyễn Gia Bảo, 2C: Nguyễn 
Xuân Bảo Nguyên, 3L: Nguyễn Minh Trí, 3B: 
Tạ Quang Huy, 3C: Đào Anh Bảo Linh, 4L: 
Phạm Trần Paris Nhật Hạ, 4B: Đoàn Thu An, 
4C: Nguyễn Ngọc Minh Châu, 5L: Thang 
Đức Trí, 5B: Lưu Thùy Minh, 5C: Teo Ming 
Zhe, 6L: Lê Nguyễn Bảo Tôn 
 

 

CLB Mỹ thuật Học sinh lớp 1C 
hào hứng tham gia buổi học CLB 
Mỹ thuật đầu tiên. 
 

Các con học sinh lớp 1L khởi 
đầu ngày mới bằng việc đọc tên 
ngày tháng và thời tiết trong ngày. 
  
 

  

Học sinh lớp 4L thực hành thí 
nghiệm các loại năng lượng khác 
nhau trong giờ Khoa học với súng 
cao su làm từ que kem. 
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Lớp 1C – Học sinh Minh Phương 

đang say mê làm bài Tìm từ CVC. 

Học sinh lớp 5L học về các châu 
lục và đại dương. Thông qua hoạt 
động ghép hình 500 mảnh ghép, 
các em đã ghép được hình ảnh các 
châu lục và đại dương trên thế giới. 
Hoạt động ghép hình giúp học sinh 
phát triển sự tự tin, tập trung, kỹ 
năng giải quyết vấn đề và tư duy 
phản biện. 
 

Học sinh lớp 6L sử dụng nam châm 
để vẽ tranh. Đây là minh chứng sống 
động của sự kết hợp giữa khoa học 
và nghệ thuật.  
 

Chú Hải – chú bảo vệ đáng yêu cùng 
tấm Thiệp cảm ơn từ học sinh lớp 2L. 
Đây là một dự án trong tiết Khoa học 
Xã hội, các em học sinh tìm hiểu về 
những người làm việc tại trường và 
gửi Thiệp cảm ơn tới tất cả các cô chú 
làm việc trong trường.  
 

 

Chương trình Đạo đức 
 
Giá trị đạo đức xuyên suốt trong tháng 
này là “Tính Kỷ luật” và “Sự Lạc quan”. 
Học sinh toàn trường đã thể hiện tính 
kỷ luật cao trong các giờ học trực tuyến 
thông qua việc tham gia lớp học đầy đủ 
và hoàn thành bài tập về nhà. Giờ đây 
khi chúng ta đã quay lại học tập tại 
trường, chúng ta lại cùng nhau chia sẻ 
sự lạc quan vào một ngày mai tốt đẹp 
hơn! 
 
 

 

Học sinh lớp 4C hoàn thiện các bước 
cuối cho tác phẩm quả địa cầu bằng 
giấy.  
 

Ngày Trái đất / Ngày Sống xanh  
 
Ngày Trái đất là một sự kiện thường 
niên được tổ chức trên toàn thế giới vào 
ngày 22/4 để thể hiện sự ủng hộ với các 
hoạt động bảo vệ môi trường. Điều này 
mang đến thông điệp rằng tất cả chúng 
ta cần chung tay giúp trái đất tươi xanh 
và mang lại một tương lai an toàn hơn. 
Những người trẻ trên toàn cầu chính là 
những người có khả năng tạo nên sự 
khác biệt, trong đó bao gồm cả học sinh 
SIS @ Vạn Phúc của chúng ta.  
 
Để hướng tới mục tiêu bền vững, trở 

thành trường học thân thiện với môi 

trường, Nhà trường sẽ ngừng cung cấp 

túi ni-lông khi Quý Phụ huynh mua đồng 

phục. Phụ huynh lưu ý đem theo túi 

đựng khi tới trường mua đồng phục cho 

các con.  

 
Tiết học Viết văn 
 
Tại lớp 3L, các học sinh có tiết học “Viết 
văn” hàng tuần. Vào các tiết học này, 
các em học sinh được học các kỹ năng 
viết quan trọng giúp củng cố khả năng 
hành văn và làm cho các nhân vật trong 
câu chuyện trở nên sống động hơn với 
lời thoại và tính cách. Học sinh sử dụng 
dàn ý bằng hình ảnh để sắp xếp các ý 
tưởng và tạo mạch truyện khiến cho câu 
chuyện của các con dễ hiểu hơn. Tuần 
này, các em học viết truyện cổ tích và 
học được những bài học quan trọng 
trong cuộc sống thông qua các câu 
truyện cổ tích.  
 

 

 

Tiết học Viết văn lớp 3L – luyện tập 
giúp em tiến bộ! 
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Học sinh lớp Pre-Nursery Parrot 

trồng cây và quan sát hạt nảy mầm.  

Hoạt động của Khối Mầm non 
 
Các em học sinh KIK đã tham gia 
các hoạt động bổ ích và thú vị trong 
tháng Ba vừa qua.  
 
Các em được tìm hiểu về các loại 
cây, rau xanh, hoa quả và học về 
vòng đời của cây từ khi còn là hạt 
giống. Các em cũng được học cách 
chế biến một số món ăn đơn giản 
nhưng có lợi cho sức khỏe như: 
salad rau và salad hoa quả. Hoạt 
động thú vị nhất trong chủ đề Cây 
trồng là khi các em được tự tay 
trồng cây, chăm sóc và quan sát hạt 
giống lớn lên từng ngày.  
 
Nhà trường xin gửi lời cảm ơn tới 
Quý Phụ huynh đã luôn tin tưởng và 
hỗ trợ Nhà trường trong các hoạt 
động học tập và trải nghiệm của các 
em học sinh. 
 
 

 

Lớp K1/K2 Panda thích thú làm 

món salad hoa quả rất ngon và 

tốt cho sức khỏe. 

 

Làm sinh tố hoa quả 

Lớp K2 Giraffe háo hức được làm sinh tố hoa 

quả. Các em kiên nhẫn đợi uống thử những 

thức uống ngon lành do chính tay mình làm. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động Trình bày & Kể chuyện - 
Học về Trái cây 
 
Các em học sinh lớp Panda hào hứng 
tham gia thuyết trình về chủ đề “Trái 
cây”. Từng bạn mang đến lớp loại 
quả mà mình yêu thích và trình bày 
về loại quả đó. Các em chia sẻ về tên 
gọi, màu sắc, kích cỡ, mùi vị của 
chúng và lí do vì sao mình thích loại 
quả này… Hoạt động này giúp các 
em phát triển kĩ năng giao tiếp cũng 
như xây dựng sự tự tin. 
 

 

Quan sát cây trồng và nói về các bộ phận 
của cây  
 
Lớp K1 Bunny khám phá và học về các bộ 
phận của cây! Học sinh được học về rễ cây, 
thân cây, lá cây, hoa, hạt giống và những câu 
chuyện liên quan tới chủ đề bài học. Các em 
được học về chức năng của mỗi bộ phận, 
cách chúng giúp các loại cây phát triển và 
cuối cùng là cách trồng một cái cây.   
 

 

 


