TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI GAMUDA GARDENS

THÁNG 5 NĂM 2018

TẦM NHÌN

Thư từ Thầy Hiệu trưởng

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết
hợp những giá trị phương Đông với nền giáo dục quốc tế
nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH
SỨ MỆNH
Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong
một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập
nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên
tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

NỘI DUNG BẢN TIN
 Thư từ thầy Hiệu trưởng
 Thông điệp từ thầy Hiệu phó
 Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường
 Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt
Nam
 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học
thuật (Khối Tiểu Học)
 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học
thuật (Khối Trung học Cơ sở )
 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học
thuật (Khối Trung học Phổ thông)
Tại Trường Quốc tế Singapore, Chúng tôi đào tạo
nên những học sinh:
 Tự tin và sáng tạo
 Có kĩ năng giải quyết vấn đề tốt
 Giao tiếp hiệu quả
 Có ý thức văn hóa dân tộc
 Năng động và hiểu biết
Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang
Mai District, Hanoi City
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn
Tel: (84-24) 66661818
Fax: (84-24) 62620639

Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Vậy là một năm học nữa sắp kết
thúc. Thầy và trò nhà trường đang
hối hả với những kỳ thi, việc đánh
giá xếp loại học sinh và chuẩn bị cho
kỳ nghỉ hè cũng như năm học mới.
Phiếu xác nhận nhập học cho năm
học 2018 – 2019
Xin cảm ơn các Quý Phụ huynh đã
nộp Phiếu xác nhận nhập học cho
năm học mới. Một điều đáng mừng
là sĩ số các lớp đang tăng lên nhanh
chóng. Với những phụ huynh chưa
nộp Phiếu xác nhận, Quý vị vui lòng nộp về trường càng sớm càng
tốt để đảm bảo còn chỗ cho con trong năm học mới.
Lễ hội chào hè và chạy bộ 2018
Tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các gia đình đã tới
tham gia Lễ hội chào hè và chạy bộ 2018 vừa diễn ra vào ngày 5
tháng 5. Các gia đình đã thưởng thức rất nhiều món ăn ngon và
các hoạt động vui chơi, giải trí trong một ngày nắng đẹp ấm áp.
Lễ hội thể thao học phần 3
Vào ngày cuối cùng của học phần 3, Lễ hội thể thao học phần 3
thường niên của nhà trường đã diễn ra và thành công rực rỡ. Các
em học sinh đã thể hiện tinh thần thể thao tuyệt vời khi chơi bóng
rổ, bóng đá, bóng ném và ném đĩa bay. Thật tuyệt khi chứng kiến
sự tranh đua quyết liệt giữa các đội. Kết quả cuối cùng, đội Black
Phoenix đã giành chiến thắng với tổng điểm 336, theo sát nút là
Golden Aakor với 331 điểm và Red Dragons 280 điểm.
Lễ tổng kết và biểu diễn văn nghệ cuối năm học
Các em học sinh đang tích cực tập luyện cho Lễ tổng kết và biểu
diễn văn nghệ cuối năm học với chủ đề “Sân khấu- Lights, Camera,
Action”. Buổi lễ sẽ được tổ chức vào lúc 18:00 - 20:30 tối thứ Bảy
ngày 16 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC). Buổi tổng

Trang 1 / 6

http://gamudagardens.sis.edu.vn
1

TRƯỜNG QUỐC
SINGAPORE
INTERNATIONAL
TẾ SINGAPORE
SCHOOL
@ GAMUDA
CAU GIAYGARDENS
Tháng 52014
năm 2018
Month

duyệt cho học sinh toàn trường sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị
Quốc gia vào ngày 12 tháng 6.
Khóa học Đào tạo kỹ năng sống Outward Bound Vietnam
(OBV) tại Bình Định dành cho học sinh khối 8 Quốc tế
Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 4, 23 em học sinh Khối 8 Quốc tế
đã tham gia khóa học Kỹ năng sống Outward Bound Vietnam kéo
dài bốn ngày ba đêm. Các em đã bay đến thành phố Quy Nhơn,
sau đó đi xe buýt 1 giờ đến huyện Cát Hải, tỉnh Bình Định.

Cuộc thi chạy từ thiện Lễ hội chào hè 2018

Các em học sinh đã trải nghiệm nhiều hoạt động phiêu lưu như leo
núi, đi bộ đường dài, các trò vận động tập thể với dây, cắm trại và
các hoạt động xây dựng nhóm. Thông qua các hoạt động hấp dẫn
này, các em học sinh có thể tăng cường độ dẻo dai và sức bền để
vượt qua chính mình trước những khó khăn. Các kỹ năng được
trang bị thông qua chương trình Outward Bound sẽ giúp các em
sẵn sàng đối mặt với những thách thức của cuộc sống hiện đại.
Những kỹ năng này sẽ rất quan trọng với các em trong quá trình
làm viêc sau này hay theo đuối việc học tập cao hơn trong tương
lai.
Outward Bound sẽ tổ chức nhiều chuyến đi vào năm học tới cho
các em học sinh trường Quốc tế Singapore. Những chuyến đi này
sẽ mang đến cho các em trải nghiệm giáo dục tích cực, nơi các em
sẽ có cơ hội phát triển các kỹ năng xã hội và cá nhân, cũng như
hiểu biết nhiều hơn về bản thân và bạn bè trong các chuyến phiêu
lưu cắm trại an toàn và thú vị. Những kỹ năng được xây dựng dựa
trên các giá trị này rất quan trọng trong một môi trường giáo dục
toàn diện, giúp các em luôn vững bước trên con đường trở thành
những công dân toàn cầu.

Các nhà vô địch cuộc thi chạy từ thiện
Lễ hội chào hè 2018

Trân trọng,
Shane Blood
Thông điệp từ thầy Hiệu phó
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ của các em học sinh
trong Lễ hội chào hè 2018
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Năm học sắp kết thúc, các kỳ thi và việc
đánh giá xếp loại học sinh sắp hoàn
thành, và đây là thời điểm tuyệt vời để
chúc mừng tất cả thầy và trò cùng tập
thể nhà trường đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ học tập cũng như tham gia
các phong trào sinh hoạt của nhà
trường. Một điều mà chúng tôi đặc biệt
hài lòng là phong trào thể thao của nhà
trường đã có những bước tiến đáng kể
với số lượng học sinh tham gia các sự
kiện thể thao liên trường đông đảo hơn
bao giờ hết. Tuyệt vời hơn nữa, các em học sinh trong năm học
này đã có thể tham gia những đội tuyển mới chưa từng có trước
đây như đội tuyển bóng rổ nữ, bóng rổ cho học sinh khối Trung
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học cơ sở và bóng đá cho học sinh khối Tiểu học.

Thầy John Shoulders và đội tuyển bóng đá U13
tại giải Liên đoàn bóng đá trẻ Hà Nội

Một lời cảm ơn đặc biệt dành cho tất cả các em học sinh và huấn
luyện viên đã tham gia những phong trào này, cũng như toàn thể
nhân viên nhà trường đã hỗ trợ cho đội tuyển, tổ chức sự kiện và
sắp xếp phương tiện di chuyển. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả các bậc
phụ huynh đã hỗ trợ cho phong trào thể thao của nhà trường trong
năm học này, đặc biệt là anh Trần Minh Tân, phụ huynh em Trần
Minh Huy lớp 6B đã thành lập và tổ chức đội bóng U13 tham gia thi
đấu tại giải Liên đoàn bóng đá trẻ Hà Nội. Ngoài ra, tôi xin cảm ơn
thầy Yoann Labrue- điều phối viên phụ trách chương trình thể thao
đã tạo điều kiện cho các hoạt động thể thao và câu lạc bộ của nhà
trường phát triển trong suốt năm học. Xin cảm ơn cô Nguyễn Thị
Thanh Hoa- nhân viên văn phòng nhà trường đã sắp xếp phương
tiện di chuyển cho rất nhiều sự kiện thể thao trong năm học này.
Hy vọng rằng cùng với những nỗ lực không ngừng của các cá
nhân cũng như tập thể nhà trường, phong trào thể thao của chúng
ta sẽ tiếp tục lớn mạnh trong năm học mới và cả những năm học
tiếp theo.
Trân trọng,
John Shoulder
Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,

Giải đấu bóng đá khối Tiểu học SIS

Khi kỳ thi bắt đầu, các em học sinh đều
dồn hết tâm sức chuẩn bị tốt cho kỳ thi
cuối khóa này. Tuy nhiên, điều quan
trọng là các em cần dành thời gian tự
chăm sóc bản thân cả thể chất lẫn tinh
thần. Trong học kỳ I, tôi đã tổ chức một
số buổi hội thảo về tầm quan trọng của
việc kiểm soát sự căng thẳng và phương
pháp học tập hiệu quả. Nếu Quý vị cần
thông tin về những buổi hội thảo này, xin
vui lòng gửi email cho tôi hoặc liên lạc
với văn phòng nhà trường.
Sau kỳ thi, các em cần dành thời gian nghỉ ngơi cho lại sức. Các
em cũng sẽ bắt lên kế hoạch cho năm học mới…Cho dù các em sẽ
tiếp tục học tập tại SIS, chuyển tới một ngôi trường mới hay học
lên Đại học thì điều quan trọng là các em cần lập kế hoạch cho
tương lai. Các em không cần phải đưa ra quyết định ngay về
những gì các em muốn làm trong cuộc đời mình hay về việc các
em sẽ học gì ở trường Đại học, nhưng các em cần suy nghĩ về
những lựa chọn này. Đừng ngần ngại lên lịch hẹn gặp thầy hoặc
ghé qua văn phòng của thầy nếu các em gặp phải bất kỳ vướng
mắc nào.

Các nhà đương kim vô địch
khối 1 và khối 2 SIS @ Gamuda Gardens

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang
Mai District, Hanoi City
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn
Tel: (84-24) 66661818
Fax: (84-24) 62620639

Trân trọng,
Michael Ogden
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Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam
Kính chào Quý Cha mẹ học sinh!
Chào các em học sinh thân yêu!
Ban Giám hiệu trường TH&THCS QT Việt
Nam Singapore/SVIS vui mừng thông báo
tới Quý vị:

Thầy Blood trao chứng nhận cho em Hoàng Anh Chi- học
sinh lớp 8A đạt giải Ba cuộc thi TOEFL Junior Challenge

1. Em Hoàng Anh Chi- học sinh lớp 8A: đạt
giải Ba- cấp Quốc gia cuộc thi TOEFL
Junior Challenge dành cho học sinh trung
học cơ sở toàn quốc. Em đã mang lại niềm
vinh dự, tự hào cho gia đình và nhà trường!
2. Các em học sinh Tiểu học và Trung học
cơ sở đã hoàn thành tốt kỳ thi/ kiểm tra HKII của cả hai chương
trình Việt Nam và Quốc tế. Chỉ có một vài em do bị ốm, nghỉ 1,2
môn. Ban giám hiệu đã bố trí cho các em thi đủ theo đề dự phòng.
Có được kỳ thi tốt như vậy là nhờ sự phối hợp, đôn đốc, chăm sóc
tích cực của các bậc cha mẹ học sinh giúp các em ăn, nghỉ khoa
học để đảm bảo làm tốt các bài thi, nhất là trong điều kiện thời tiết
mỗi ngày một nóng hơn khiến các em rất dễ mệt mỏi. Ban Giám
hiệu nhà trường xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và chia sẻ
của Quý vị đã tích cực giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm
học 2017-2018!

Cô Nghị- Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam tuyên truyền cho
các em học sinh về lịch sử và ý nghĩa của Ngày thương binh
liệt sỹ Việt Nam 27/7

3. Ngày Hội mùa Hè vui vẻ được tổ chức vào mùng 5-5-2018 đã
thành công tốt đẹp với sự ủng hộ, cổ vũ của đông đảo các bậc cha
mẹ học sinh toàn trường. Đặc biệt vui hơn nữa, năm hoc mới,
trường ta có thêm 1 tòa nhà mới dành cho học sinh Tiểu học và các
bé Mầm non!
4. Nhân kỉ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ ( 27/7/1947 –
27/7/2018), với đạo lý Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ
trồng cây; với tấm lòng tri ân, biết ơn sâu sắc những người đã hy
sinh vì Độc lập, Tự do của Tổ quốc, Thày, Trò và các Nhân viên
nhà trường đã và đang tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Tri ân
thương binh Trung tâm Duy Tiên – Hà Nam. Đây là việc làm
thường niên, nhà trường tổ chức phát động quyên góp Quỹ Tri ân,
chuẩn bị hành trình Tri ân các cô bác thương binh nặng tại
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam, dự kiến
vào ngày 21/6/2018 sắp tới. Các em học sinh đã và đang rất háo
hức và hào hứng tham gia.

Giáo viên và Học sinh quyên góp tiền ủng hộ Quỹ tri ân
thương binh Trung tâm Duy Tiên - Hà Nam

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang
Mai District, Hanoi City
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn
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Thưa Quý vị, năm học 2017-2018 sắp kết thúc, ngoài việc hoàn
thành dạy-học nốt chương trình còn lại, các em học sinh đang tích
cực tham gia học bơi– một kỹ năng quan trong để phòng chống đuối
nước dưới sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên thể dục. Đồng
thời, các em cũng tích cực tham gia các chủ đề môn học cuối năm;
các buổi tập concert chuẩn bị cho buổi Tổng kết năm học tại
Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình!
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Nhà trường luôn tăng cường quản lý, đôn đốc, nhắc nhở các em
học sinh giữ gìn nền nếp kỉ cương; phấn đấu đảm bảo trường học
an toàn đến ngày kết thúc năm học!
Một lần nữa, Ban Giám hiệu nhà trường chân thành cảm ơn Quý
cha mẹ học sinh đã luôn đồng hành, chia sẻ; luôn cổ vũ, động viên
các nhà giáo chúng tôi trong nhiệm vụ giáo dục các em học sinh
phấn đấu đạt các kết quả mong đợi!
Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị qua địa chỉ email:
nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn
Phụ huynh và các con tham gia trò chơi “Angry birds”
trong Lễ hội chào hè 2018

Trân trong,
Dương Thanh Nghị
Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối Tiểu
học)
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,

Lễ hội chào hè 2018
Các em học sinh học làm đồ gốm dưới sự hướng dẫn của
nghệ nhân đến từ làng gốm Bát Tràng

Các giáo viên Tiểu học đã hăng say
giảng dạy trong suốt năm học để chuẩn
bị hành trang cho các em học sinh hoàn
thành tốt kỳ thi cuối năm, và các em sẽ
sớm nhận được kết quả học tập của
mình. Sẽ có nhiều bất ngờ thú vị vì hầu
hết các em đã tập trung hết sức để làm
tốt bài thi. Chúng tôi rất mong được chúc
mừng những em học sinh đạt kết quả cao
trong kỳ thi vừa qua. Với những em học
sinh còn chưa cố gắng hết sức, mong
các em hãy nhớ rằng năm học tới, nếu các em học chăm hơn thì
các em sẽ đạt kết quả cao hơn. Cha mẹ hãy trò chuyện với con về
kết quả thi và các chủ đề trong chương trình học. Các bậc cha mẹ
sẽ tác động sâu sắc đến thành công trong tương lai của con nếu thể
hiện sự quan tâm tới việc học tập của trẻ. Quý vị nên thảo luận với
con cách học tập để đạt kết quả tốt hơn thay vì trách phạt khi con
làm chưa tốt. Cách cha mẹ tiếp cận theo chiều hướng tích cực giúp
con tiến bộ sẽ tạo nên kết quả tốt hơn.
Hiện tại, các em học sinh đang chuẩn bị cho Lễ tổng kết và biểu
diễn văn nghệ cuối năm học. Công tác chuẩn bị này sẽ còn hối hả
và sôi nổi hơn nữa trong những tuần tới khi các em phải chuẩn bị
trang phục và các nghi thức cho sự kiện trọng đại này vào ngày 16
tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Nhà trường rất mong các
bậc phụ huynh sẽ đến tham dự và cổ vũ cho các con để Lễ tổng kết
và biểu diễn văn nghệ cuối năm học trở thành một sự kiện đáng
nhớ và tràn đầy niềm vui.
Trân trọng,
Tiến sỹ Noel Geoghegan

Khóa học Kỹ năng sinh tồn OBV dành cho các em học sinh
khối 8 Quốc tế (17-24/4/2018)
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Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối THCS)
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Các em học sinh Trung học phổ thông vừa
mới hoàn thành kỳ thi kết thúc năm học,
và tất cả các em đều đã cố gắng hết sức
mình.

Các em học sinh khối 8 Quốc tế
tự nấu đồ ăn trong khóa học Kỹ năng sinh tồn OBV

Giờ đây, khi các em hoàn thành xong kỳ
thi cũng là lúc năm học thực sự kết thúc.
Thật khó tin rằng thời gian lại trôi nhanh
đến vậy, và chắc hẳn Quý vị cũng cùng
chung cảm nhận. Các con lớn thật nhanh,
và khi suy ngẫm về điều này, chúng ta mới
nhận ra thời gian quý giá nhường nào. Công việc bận rộn ngày qua
ngày cuốn chúng ta đi, song điều quan trọng là phải trân trọng
khoảng thời gian này và thực sự tận hưởng từng giây phút những
kỷ niệm hạnh phúc mà chúng ta đang có.
Buổi Lễ tổng kết và biểu diễn văn nghệ cuối năm học sẽ diễn ra vào
thứ Bảy ngày 16 tháng 6 và tôi rất mong được đón tiếp thật nhiều
Quý Phụ huynh tại đó. Buổi lễ này luôn là buổi tối thật sự tuyệt vời
nơi các em học sinh được thể hiện khả năng sáng tạo của mình.
Chủ đề của năm nay là “Sân khấu- Lights, Camera, Action”, vì vậy
hy vọng sẽ có những tiết mục biểu diễn tuyệt vời dựa trên các tác
phẩm điện ảnh kinh điển và đương đại.
Trân trọng,
Sean Stokes
Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối THPT)

Các em học sinh khối 8 Quốc tế tham gia các hoạt động xây
dựng nhóm trong khóa học Kỹ năng sinh tồn OBV

Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Kỳ thi dành cho các em học sinh Trung học
phổ thông đang diễn ra suôn sẻ. Các em
học sinh IGCSE sẽ hoàn thành kỳ thi vào
cuối tháng 5, và các em học sinh AS, A
Level sẽ thi xong vào ngày 12 tháng 6. Các
em học sinh IGCSE1 cũng sẽ thi học kỳ
trong tháng này. Các em sẽ thi hết môn của
một số môn Cambridge. Cô chúc các em
học sinh IGSSE1 và các em học sinh dự thi
trong thời gian này thật nhiều may mắn!

Các em học sinh khối 8 Quốc tế
chuẩn bị hành lý cho chuyến đi bộ đường dài
trong khóa học Kỹ năng sinh tồn OBV
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Cô hy vọng trong khoảng thời gian bận rộn này, tất cả các em đều
ngủ đủ giấc và dành thời gian ăn sáng đều đặn để luôn ở trong
trạng thái tốt nhất và làm bài thi thành công. Cô rất tự hào vì tất cả
các em làm bài thi nghiêm túc và tôn trọng các thí sinh khác. Kết
quả của kỳ thi Cambridge sẽ có trong tháng Tám năm này. Bảng
điểm học kỳ 2 sẽ phản ánh kết quả học tập của các em học sinh IGCSE1. Các em hãy giữ vững phong độ để đạt được dấu ấn đáng tự
hào.
Trân trọng,
Erin Roetker
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