TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI GAMUDA GARDENS

THÁNG 12 NĂM 2018

Thư từ cô Hiệu trưởng

TẦM NHÌN
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.

Kính gửi Quý phụ huynh và học sinh,
HỘI CHỢ GIÁNG SINH

SỨ MỆNH
Cảm ơn Quý phụ huynh đã hỗ trợ và tham
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.

gia với Nhà trường để tổ chức một Hội
chợ Giáng Sinh thành công năm nay.
Chúng ta đã có một ngày vui vẻ tại SIS @
Gamuda Gardens. Mặc dù thời tiết mưa
và lạnh, sự tích cực và thân thiện của Quý

NỘI DUNG BẢN TIN
 Thư từ Cô Hiệu trưởng
 Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS

phụ huynh đã sưởi ấm trái tim của chúng
tôi.

Trong Hội chợ Giáng Sinh, chúng ta đã gây quỹ được một con số
Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo
nên những học sinh:
 Đạt thành tích cao trong học tập

khổng lồ là 78.955.599 đồng, số tiền này sẽ được quyên góp cho
Tổ chức phẫu thuật nụ cười - Operation Smile. Thông qua chương
trình Giving Tree, chúng tôi cũng đã quyên góp được 9.000.000

 Giao tiếp tự tin

đồng cho tổ chức Rồng Xanh - Blue Dragon Foundation. Cảm ơn

 Tư duy tốt
 Hiểu biết về công nghệ

Quý vị một lần nữa vì đã tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong việc giúp đỡ

 Năng động và có trách nhiệm

những người có hoàn cảnh hơn.
BUỔI HÒA NHẠC GIÁNG SINH:
Cảm ơn Quý phụ huynh đã tham dự các buổi hòa nhạc Giáng sinh
của các con KIK và Tiểu học. Các học sinh và giáo viên đã luyện
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tập chăm chỉ cho màn biểu diễn của các lớp - Thật là một cách
tuyệt vời để bắt đầu Kỳ nghỉ đông!
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TUẦN ĐỌC SÁCH TẠI SIS @ GG
Tuần đọc sách đã được tổ chức thành công rực rỡ trước Kỳ nghỉ lễ. Thật tuyệt vời khi thấy học sinh hào hứng đọc sách.
Trong tuần lễ đó, nhà trường đã tổ chức các hoạt động khác nhau mỗi ngày, hy vọng giúp khơi dậy sự hứng thú đọc
sách, sự tò mò và tinh thần ham học hỏi cho học sinh. Chúng tôi có một số bức ảnh đẹp về học sinh hào hứng đọc
sách trong Bảng tin tháng 12. Tại SIS, các thầy cô luôn khuyến khích và khen ngợi học sinh làm việc tốt.

Hội chợ Giáng Sinh có rất nhiều những gian hàng và các hoạt động khác nhau.

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động được tổ chức bởi các em học sinh.
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GIÁO VIÊN MỚI
Chúng tôi xin được hân hạnh chào đón thầy Anthony Durnford
đến với trường SIS tại Gamuda Gardens. Thầy Durnford sẽ
dạy môn Tiếng Anh thay thế cho thầy Ronald Sietz. Tôi chắc
chắn thầy sẽ yêu gia đình SIS của chúng ta và đất nước Việt
Nam.

KẾ HOẠCH CHO NHỮNG HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI TẠI SIS
Cùng với các sự kiện khác, chúng tôi cũng tổ chức và lên kế
hoạch cho các hoạt động giao hữu thể thao và các cuộc thi
Gian hàng đồ ăn luôn được học sinh yêu thích.

tranh luận học thuật. Đây là trọng tâm của chúng tôi để giúp
học sinh phát triển trong mọi lĩnh vực, hướng tới một trường
học toàn diện. Các mục tiêu học tập của nhà trường luôn
được thầy trò trường SIS nỗ lực thực hiển để đạt được sứ

mệnh và tầm nhìn của SIS.
Nhà trường luôn khuyến khích Quý phụ huynh và người giám
hộ liên lạc với chúng tôi nếu có bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất nào.
Chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi và trao đổi từ các Quý
phụ huynh. Vai trò của Nhà trường là giúp hỗ trợ các con phát
triển và trưởng thành một cách cân bằng. Một tuổi thơ và tuổi
Học sinh tham gia làm Xiên Hoa Quả.

thiếu niên lành mạnh sẽ dẫn đến những mối quan hệ tốt đẹp,

cuộc sống hạnh phúc và sự nghiệp thành công.
Với sự giúp đỡ của Quý vị, chúng tôi mong muốn đạt được mơ
ước cung cấp một dịch vụ giáo dục chất lượng hàng đầu và hy
vọng sẽ thấy trường phát triển lớn mạnh.
Nếu Quý vị đang nghĩ đến việc cho con đi du học trước khi
con học xong cấp bậc Trung học phổ thông, hãy SUY NGHĨ kỹ

càng và cẩn thận. Con bạn vẫn là những đứa trẻ và cần cha
mẹ trong cuộc sống của chúng mọi lúc. Quý vị chính là tấm
gương tốt nhất cho con cái, đừng tước đi điều đó của các em.
Học sinh hào hứng với khu vực Robot.
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KIỂM TRA
Kỳ thi học kỳ I đã bắt đầu trong tuần vừa rồi. Buổi họp phụ huynh sẽ được tổ chức trong tháng Hai để trao đổi về kết
quả của học sinh.
Ban Giám hiệu Nhà trường và đội ngũ Giáo viên xin kính chúc Quý phụ huynh một mùa lễ hội vui vẻ và một năm
2019 hạnh phúc.

Trân Trọng,
Đội ngũ quản lý cấp cao.

Tuần đọc sách SIS thành công rực rỡ.

Các em học sinh đọc sách trong và ngoài lớp học.
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Học sinh tham gia chương trình D.E.A.R ( Gác mọi thứ để đọc sách)

Các em học sinh mẫu giáo và tiểu học cùng với học sinh lớp lớn tạo thành nhóm đọc sách.

Học sinh rất yêu thích khoảng thời gian được tương tác và đọc sách với anh chị lớp lớn.
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Học sinh lớp 1L tham gia chương trình “Đội mũ khi đọc sách”

Chương trình Trao đổi sách đã thành công vượt mong đợi

December
November
October 2015
2018
Tháng 12 năm 2018

Ôm gối ôm và đọc sách.

Đọc sách là khoảng thời gian giá trị

Học sinh được nhận cacao nóng trong tuần lễ đọc sách.
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Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam Khối Tiểu
học và Trung học Cơ sở
Kính chào Quý cha mẹ học sinh!
Các em thân mến,

Xin thông báo với Quý vị và các em một tin
vui: Khối SVIS đã hoàn thành Kiểm tra/ Thi

HKI - phần Chương trình Việt Nam / trước
Noel và Tết Dương Lịch 2019. Các thầy cô
Học sinh mẫu giáo KIK tham gia Buổi hòa nhạc Giáng Sinh.

đang chấm và hoàn thành điểm HKI cho các
em.
Chương trình hợp tác Quốc tế của khối SVIS, các em sẽ được thi
sau ki nghỉ Noel!
Song song với thi HKI, các em HS toàn trường – cả Quốc tế / SIS
và Song ngữ/ SVIS đã tích cực tham gia các hoạt động giáo dục có
ý nghĩa bổ ích và lí thú khác, nhằm giáo dục toàn diện cho các em.
Đó là Hội chợ Giáng sinh 2018, nhằm gây Quỹ Phẫu thuật nụ cười.
Và, Tuần Lễ đọc sách - nhằm giáo dục các em văn hóa đọc, nâng
cao hiểu biết – dần tránh xa chơi game, điện tử và các trò chơi thiếu
lành mạnh khác.

Học sinh lớp Tiền Tiểu học hát Bài hát Giáng Sinh

Không khí toàn trường 2 tuần đầu tháng 12-2018 thật náo nức, rôn
rã, đầy ắp tiếng cười của thầy và trò.
Thật cảm động khi chứng kiến những hình ảnh: Cô Tổng Hiệu

trương Lorraine Els trực tiếp hướng dẫn các em HS đổi sách cho
nhau để đọc, trao phiếu đọc để học sinh xin đủ 3 chữ kí của thầy cô,
khi em giới thiệu đúng về nội dung cuốn sách vừa đọc và được
nhận quà từ cô Tổng Hiệu trưởng! Hay, cảnh các anh chị cấp 3
xuống đọc truyện bằng tiếng Anh cho các em tiểu học và lớp 6! Một
ngày Hội tuyệt vời!
Sắp đến Giáng sinh và năm mới 2019, xin kính chúc Quý vị cùng

toàn thể Gia đình một Giáng sinh vui vẻ và Năm mới an lành!

Học sinh hào hứng tham gia Buổi hòa nhạc Giáng Sinh.

Trân trọng cảm ơn!

Dương Thanh Nghị
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