SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ GAMUDA GARDENS

Tháng Tư năm 2019

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,
GIÁO VIÊN MỚI
Tôi rất vui mừng chào đón cô Claudine
van Rensburg đến từ Nam Phi và thầy

SỨ MỆNH

Justin Ferrant đến với gia đình SIS. Cô
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 Cô Hiệu trưởng

Rensburg sẽ thay thế thầy Charbot để
giảng dạy môn Khoa học máy tính và
Công nghệ Thông tin. Thầy Ferrant sẽ
giảng dạy môn Tiếng Anh thay thế cho
thầy Anthony Durnford.

 Thông điệp từ Thầy Hiệu phó (THCS và THPT)
 Thông điệp từ Cô Hiệu phó (KIK và Tiểu học)

CUỘC THI TRANG TRÍ TRỨNG EASTER EGG

 Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS
 Thông điệp từ Hiệu trưởng KIK

Chúng ta đã kết thúc Học phần 3 với cuộc thi Trang trí trứng Phục

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học
thuật (Khối Tiểu học)
 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học
thuật (Khối THCS Chương trình Quốc tế)
 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học
thuật (Khối THCS Chương trình Song ngữ )
 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học
thuật (Khối THPT)

sinh đầy thú vị. Các em học sinh cùng với các lớp học Buddy Class
của mình đã có cơ hội thể hiện sự sáng tạo thông qua sự kiện này.
Cũng như những sự kiện trước đó, các em học sinh đã có một
khoảng thời gian vui vẻ. Học sinh nhỏ tuổi vẫn luôn thích được hợp
tác cùng các anh chị lớn tuổi hơn. Nhiều tình bạn đã được hình
thành sau cuộc thi. Chúng tôi đã rất khó khăn khi phải lựa chọn
những quả trứng Phục sinh được trang trí sáng tạo nhất.

 Thư từ cựu học sinh tại SIS

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo
nên những học sinh:
 Đạt thành tích cao trong học tập
 Giao tiếp tự tin
 Tư duy tốt
 Hiểu biết về công nghệ
 Năng động và có trách nhiệm
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

Những người chiến thắng của cuộc thi này là:




Hai giải ba đã thuộc về: Kim Bo Min và Jae Ji Yoon lớp 5L ;
Nguyễn Phương Linh lớp 5B
Hai giải nhì đã thuộc về: Kang Dae Hoon lớp 6LA; Sun Tian
Xiang và Nguyễn Khánh Phượng lớp 6LB
Hai giải nhất đã thuộc về: Jung You Jin lớp 6LA; Yong Woo
lớp 4L và Kim Sung Jun lớp GAC.

Xin chúc mừng tất cả các em học sinh đã tham gia sự kiện lần này.
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BUỔI HỘI THẢO CHIA SẺ THÔNG TIN VỀ CON ĐƯỜNG HỌC
VẤN VÀ SỰ CHỌN LỰA CÁC MÔN HỌC

Các buổi cung cấp thông tin cho Phụ huynh được tổ chức theo
từng nhóm phụ huynh như sau:


Giải Nhất cuộc thi Easter Egg: Yong Woo lớp 4L
và Kim Sung Jun lớp GAC



Phụ huynh học sinh lớp Prep - Chuẩn bị vào lớp 1: Thứ Ba,
ngày 7 tháng 5, từ 16:15 đến 17:00
Phụ huynh học sinh khối 8,9, chuẩn bị lên lớp 9 hoặc IGCSE
1: Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5, từ 10:00 đến 11:00
Phụ huynh học sinh lớp IGCSE 2, chuẩn bị lên lớp AS - Thứ
Bảy, ngày 11 tháng 5, từ 11:00 - 12:00

Chúng tôi đã gửi thư thông báo nội dung trên tới những phụ huynh
có con em học các lớp này. Quý Phụ huynh vui lòng gửi lại thư cho
giáo viên chủ nhiệm để Nhà trường có thể lên kế hoạch tổ chức.
Chúng tôi rất mong được đón tiếp Quý Phụ huynh tại buổi hội thảo!
QUYÊN GÓP CHO TỔ CHỨC RỒNG XANH (BLUE DRAGON
FOUNDATION)

Thông qua hội chợ Flea Market được tổ chức vào ngày cuối cùng
của Học phần 3, chúng tôi đã gây quỹ được 25,100,000VND. Xin
cảm ơn Quý vị đã ủng hộ các đồ dùng không còn sử dụng cho Nhà
trường nhằm hỗ trợ cho sự kiện. Đây là một minh chứng cho câu
Giải Nhất cuộc thi Easter Egg: Jung You Jin lớp 6LA

nói: “One man’s junk is another man’s treasure” - “Đồ không cần
của người này là vật báu của người khác”. Các học sinh và giáo
viên đã hào hứng tham gia chọn đồ và mọi người thực sự thích thú
sự kiện này.
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BƠI

Trong học phần này, các em học sinh đã bắt đầu học bơi trong các
tiết Giáo dục thể chất, Quý Phụ huynh vui lòng chuẩn bị và đảm
bảo con mang đầy đủ đồ bơi, khăn tắm, mũ bơi và kính bơi. Quý vị
lưu ý ghi tên lên tất cả đồ dùng của con.
Nhà trường có nhân viên cứu hộ đạt chuẩn cũng như các giáo viên
dạy bơi để đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia học bơi và
những kỹ năng sinh tồn căn bản dưới nước.
Giải Nhì cuộc thi Easter Egg: Kang Dae Hoon lớp 6LA;

HỌC SINH TỐT NGHIỆP

Các học sinh học lớp A-level và GAC liên tục được các trường đại
học tốt nhất trên thế giới tiếp nhận.
Xin chúc mừng học sinh Lee Jong In đã được nhận vào Đại học
Quốc gia Seoul. Chúng tôi rất tự hào về các em học sinh và kết
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

quả mà các em đạt được.
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KỲ THI CUỐI HỌC KỲ II

Các kỳ thi Cambridge đã bắt đầu vào ngày 2 tháng 5 và tất cả các
học sinh học lớp IGCSE 2, AS và A-level sẽ tham dự kỳ thi cuối
cùng trong Học phần này. Chúng tôi chúc các em mọi điều tốt đẹp
nhất. Nhà trường khuyến khích Quý Phụ huynh tiếp tục hỗ trợ học
sinh bằng cách đảm bảo các con ăn uống lành mạnh, tập thể dục
đều đặn và ngủ đủ giấc. Nhà trường đã gửi tới Quý Phụ huynh lịch
Giải Nhì cuộc thi Easter Egg: Sun Tian Xiang và Nguyễn
Khánh Phượng lớp 6LB

thi của khối 1 đến khối IGCSE1. Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ
các Điều phối viên phụ trách học thuật nếu chưa nhận được tài liệu
quan trọng này.
ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỒ CÓ GIÁ TRỊ

Quý Phụ huynh lưu ý KHÔNG cho phép con em mang điện thoại
đắt tiền và đồ có giá trị đến trường. Nhà trường sẽ không chịu
trách nhiệm cho các vật dụng này. Các em học sinh phải tự chịu
trách nhiệm bảo quản đồ đạc của mình. Nếu các em không giữ gìn
đồ của mình hoặc không cất vào tủ, Nhà trường sẽ không chịu
trách nhiệm nếu những đồ dùng này bị mất.
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CUỐI NĂM.
Giải Ba cuộc thi Easter Egg: Nguyễn Phương Linh lớp 5B

Xin lưu ý về ngày diễn ra buổi Biễu diễn Văn nghệ cuối năm đã
được ấn định vào Chủ nhật, ngày 16 tháng 6.



KIK đến Khối 5: từ 15:30 đến 17:00
Khối 6 - A Level: từ 18:30 đến 20:30

Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc
mắc nào cần được giải đáp.
Email của tôi là lorraine.els@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng,
Lorraine Els.

Giải Ba cuộc thi Easter Egg: Kim Bo Min and Jae Ji Yoon lớp
5L

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
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Thông điệp từ Thầy Hiệu phó khối THCS và THPT
Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học sinh tham gia bán hàng và mua nhiều vật phẩm trong hội
chợ SIS Flea Market

Tôi hy vọng rằng tất cả Phụ huynh đã có
một kỳ nghỉ thư giãn với gia đình và bạn
bè. Chúng ta đang bước vào giai đoạn
cuối cùng của năm học 2018 - 2019. Các
bài kiểm tra cuối cùng sẽ diễn ra vào
tháng Năm và sau đó các em sẽ bắt đầu
luyện tập cho buổi hòa nhạc cuối năm.
Như mọi năm, đây là thời gian rất căng
thẳng đối với một số học sinh vì điểm kỳ
thi lần này chiếm trọng số lớn trong tổng
điểm cuối cùng của các em. Điều quan
trọng là các em học sinh không chỉ dành
thời gian học tập mà còn nên rèn luyện sức khỏe và đảm bảo rằng các
em có thể tự chăm sóc bản thân! Nếu cảm thấy bị áp lực, các em hãy
tới trường để chia sẻ. Nhà trường sẽ đưa ra một số chiến lược giải
quyết hoặc các phương pháp học tập giúp các em vượt qua khoảng
thời gian căng thẳng này.

Trân trọng,
Michael Ogden
Thông điệp từ Cô Hiệu phó khối KIK và Tiểu học
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,

Có rất nhiều lớp trưng bày các gian hàng bán đồ ăn rất ngon!

Học sinh lớp 7 song ngữ đã có khoảng thời gian vui vẻ với các
bạn và cô GVCN

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

Chào mừng các em học sinh quay lại
trường để bước vào Học phần 4. Tôi hy
vọng các em học sinh đã sẵn sàng học tập
sau kỳ nghỉ vừa qua!
Học sinh Tiểu học nên sử dụng chương
trình đọc RAZ-KIds trên máy tính mỗi tối;
nếu học sinh mất tài khoản đăng nhập và/
hoặc mật khẩu, các em cần thông báo với
giáo viên tiếng Anh của mình ngay lập tức.
Việc học sinh sử dụng chương trình này rất
quan trọng và sẽ hỗ trợ trực tiếp quá trình
tiếp thu tiếng Anh của các em.
Trong tháng này, Nhà trường đã tổ chức cuộc thi Trang trí trứng Phục
sinh và hội chợ Flea Market, nơi tất cả các học sinh tham gia mua đồ
dùng và đồ ăn nhẹ. Học sinh Khối Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 4 đã tham
gia Ngày hội thể thao. Học sinh khối 5 đã đến Trung tâm Pegasus để
học cách pha trà sữa 5 tầng và tham gia Ngày hội thể thao cùng với
các bạn đến từ trường SIS tại Vạn Phúc và trường SIS tại Ciputra.
Kỳ thi Học kỳ 2 sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 5 và kéo dài đến ngày
29 tháng 5 theo Lịch thi chi tiết đã được gửi vào đầu năm học. Phụ
huynh nên đảm bảo con ngủ đủ giấc và có bữa sáng đủ chất. Quý Phụ
huynh có thể liên lạc với văn phòng trường nếu có bất kỳ câu hỏi nào
về Kỳ thi Học kỳ 2.
Để tôn vinh tất cả các ngôn ngữ mẹ đẻ mà học sinh SIS sử dụng,
chúng tôi sẽ nhận quyên góp cho thư viện các sách bằng nhiều ngôn
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ngữ. Trong Học phần này, chúng tôi hi vọng các học sinh quyên góp
những cuốn sách các em đã đọc cho thư viện Tiểu học hoặc thư viện
Trung học. Cụ thể, chúng tôi muốn bắt đầu nhận sách bằng tiếng Hàn
để học sinh có thể được đọc miễn phí và trường sẽ bổ sung thêm sách
tiếng Hàn cho năm học tới. Sách được quyên góp sẽ được đưa vào hệ
thống thư viện để học sinh có thể mượn và trả sách thường xuyên.
Những cuốn sách này cũng có thông tin về người quyên tặng. Học sinh
có thể mang sách xuống văn phòng trường, hoặc đưa sách cho giáo
viên chủ nhiệm lớp.
Trân trọng,
Julie Schaefer
Gian hàng của học sinh lớp 2 với những trò chơi vui nhộn

Thông điệp từ cô Hiệu trưởng khối SVIS
Về chăm sóc sức khỏe: Với phương châm:
Đảm bảo sức khỏe tôt để day tốt-học tốt,
ban Giám hiệu trường TH&THCS Quốc tế Việt
Nam Singapore luôn quan tâm và chỉ đạo sát
sao đội ngũ giáo viên trong giờ Form-sinh hoạt
lớp/ hàng ngày: tuyên truyền tới các em HS
thường xuyên thực hiện nghiêm túc việc
phòng chống dịch bệnh Xuân – Hè dễ mắc
phải/ theo công văn chỉ đạo của phòng
GD&ĐT Hoàng Mai:

Các em học sinh KIK được mở rộng kiến thức về các nước
trên thế giới

Về Lịch thi/ KT HKII:
 Chương trình VN: *Cấp Tiểu học: từ 07– 14/5/2018 ; *Cấp THCS:
Các lớp 6,7,8 thi từ 07– 18/5/2018.
 Chương trình hợp tác Quốc tế - Từ Tiểu học đến THCS: thi vào
cuối tháng 5-đầu tháng 6.
Kính mong Quí CMHS quan tâm, đôn đốc các em tập trung ôn tập HKII
thật tốt và tránh cho các em đi du lịch thời gian trên, để các em yên
tâm, tham dự đầy đủ các môn thi HKII và đạt kết quả tốt như mong đợi!
Nếu có điều gì chưa hiểu trong Đề cương ôn tập, các em cần mạnh
dạn, tích cực chia sẻ với thày cô để được giải đáp kịp thời.
Các hoạt động sự kiện: Trong tháng 4, các em HS đã tham gia rất
nhiều hoạt động bổ ích và lí thú. Đó là cuộc thi vui, hào hứng Vẽ- Trang
trí trứng Phục sinh (các anh chị lớp lớn giúp các em nhỏ Tiểu học cùng
vẽ, sáng tao nên bao tác phẩm sinh động, ngộ nghĩnh, đáng yêu); các
lớp TH và THCS đã hoàn thành tốt các buổi học tập trải nghiêm – dã
ngoại đầy bổ ích và lí thú; rồi ngày Hội thể thao mùa Xuân,…

Học sinh KIK làm món Phở Cuốn

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

Về Hoạt động nhân đạo: Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019
của Sở GD&ĐT Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 72 năm – ngày Thương
binh liệt sĩ 27/7, ban Giám hiệu SVIS đã tổ chức tuyên truyền, vận động
100% GV & HS tham gia hoạt động Tri ân Thương binh tại Trung tâm
điều dưỡng thương binh Duy Tiên – Hà Nam/TTTB, nhằm khơi
dậy lòng yêu nước , ý thức vươn lên trong học tập của các em học
sinh. Đây là hoạt động nhân đạo hàng năm của trường TH và THCS
Quốc tế Việt Nam Singapore. Nhà trường đã nhận được nhiều sự hỗ
trợ từ Quý phụ huynh với hoạt động nhân đạo này trong nữa năm vừa
qua. Trong năm học 2018-2019, Ban Giám hiệu nhà trường kính mong
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tiếp tục nhận được sự chia sẻ, chung tay ủng hộ và đồng hành của Quí
CMHS trong hoat động Tri ân thương binh Duy tiên của thày trò nhà
trường!
Xin được lắng nghe và chia sẻ cùng Quí vị theo địa chỉ email:
nghi.duongthanh@gamudagardens.sis,edu.vn

Trân trọng,
Dương Thanh Nghị
Thông điệp từ Cô Hiệu trưởng mầm non KIK
Kính gửi Quý Cha mẹ học sinh,
Học sinh KIK với các tiết học vui chơi ngoài trời, các em đang
chơi với diều.

Học sinh lớp Prep đến từ các trường mầm non cùng hệ thống
KinderWorld đến thăm trường

Tháng Tư về, mùa hè đã về với tất cả các con
học sinh thân yêu của chúng ta. Dưới cái nắng
gay gắt, chói chang của mùa hè nhưng các
con vẫn say mê, hứng khởi khám phá về cây
cối, thiên nhiên để rồi hòa vào không khí oi
nồng của mùa hè của tự nhiên và đất trời.
Ở trường các con còn được khám phá, tìm
hiểu về các quốc gia trên thế giới như Viet
Nam, Singapore, Australia, South Africa,
American, England. Thích thú nhất là các con được cùng cô giáo vào
bếp làm món bánh trôi bánh chay nhân ngày Tết Hàn thực 3/3 âm lịch.
Và vui hơn nữa các con được làm và thưởng thúc món sa lát rau, sa lát
hoa quả, món phở cuốn và Kim Bắp rất ngon miệng. Bé nào ăn cũng
tấm tắc khen ngon. Còn các anh chị lớp lớn được khám phá về các
trạng thái của nước, vòng tuần hoàn của nước. Các bé rất thích thú khi
cùng cô Amy và cô Hoài làm thí nghiệm về sự bốc hơi của nước, cùng
làm trứng khủng long từ nước và bóng bay. Những con khủng long
được các bạn nhỏ cho vào trong những quả bóng nước và để trong
ngăn đá của tủ lạnh. Sau khi hoàn tất những công việc trên, các con rất
hào hứng cùng cô dùng dĩa đào bới để tìm khủng long.
Thưa Quý vị và các con học sinh thân yêu!
Term 4 đã và đang bắt đầu, 1 học kỳ cuối bận rộn với rất nhiều những
hoạt động và chuyến đi tham quan thú vị. Đặc biệt là hàng ngày các
con đang hăng say tập luyện để chuẩn bị cho buổi Hòa Nhạc tổng kết
cuối năm và Lễ tốt nghiệp cho các anh chị lớp Prep vào giữa tháng 6
tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Ngoài ra Hoạt động bơi của thầy
Dewald đã quay trở lại, tất cả các học sinh của KIK vô cùng hào hứng
và thú vị khi được hòa mình vào dòng nước trong xanh mát rượi.
Chúng tôi hy vọng rằng sẽ luôn nhân được sự tin yêu và đồng hành
của Quý phụ huynh trong những thời gian tới.
Mọi băn khoăn, thắc mắc cũng như những ý kiến đóng góp quý báu
của Quý vị xin được gửi qua email:
thuy.vuthi@gamudagardens.kinderworld.edu.vn.

Các em học sinh Prep được tham gia tiết học Mỹ thuật thú vị

Trân trọng,
Vũ Thị Thủy
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
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Thông điệp từ thầy Điều phối viên (khối Tiểu học)
Kính gửi Quý phụ huynh và học sinh,

Trong học phần này, Nhà trường tổ chức Ngày hội thể thao
với rất nhiều hoạt động thú vị dành cho học sinh

Học phần 3 vừa kết thúc, chúng ta đã bắt đầu học
phần 4 quan trọng với những bài kiểm tra cuối
cùng. Mặc dù học phần 3 trôi qua đầy bận rộn, các
em vẫn duy trì sự tập trung và học tập chăm chỉ.
Học phần 4 sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho các
kỳ thi cuối năm với bài kiểm tra đầu tiên vào thứ
Hai ngày 20 tháng 5. Nhà trường hy vọng Phụ
huynh dành thời gian cùng với học sinh thảo luận
về các môn học, sách giáo khoa và đề cương ôn
tập. Thông qua trò chuyện, cha mẹ có thể nắm
được những kiến thức con được học trên lớp và
khả năng hiểu bài của các con. Qua đó, chúng ta có thể có được cái nhìn
tổng quan để đánh giá về sự tiến bộ của các em. Nếu các em chia sẻ về
việc học tập trên lớp một cách cởi mở và tự tin, đó là một dấu hiệu cho
thấy học sinh đang tiếp thu rất tốt. Ngược lại, nếu các con tỏ ra ngại
ngùng, miễn cưỡng hoặc do dự, việc đó có thể do các con vẫn còn thiếu tự
tin, chưa tập trung và chưa hiểu bài. Phụ huynh dành càng nhiều thời gian
trò chuyện với các con để chúng hiểu được rằng bố mẹ cũng quan tâm
đến việc học hành của mình thì các con cũng sẽ tập trung hơn vào mục
tiêu đặt ra và sẽ đạt được kết quả tốt. Vì vậy hãy để cho các con biết rằng
Quý vị quan tâm đến các hoạt động diễn ra trong trường và những gì các
con đang học không chỉ trong thời gian thi Học kỳ mà còn là trong suốt cả
năm học.
Trao đổi với Giáo viên của các con cũng là một phần quan trọng trong các
trường quốc tế. Nhà trường luôn trân trọng và khuyến khích phụ huynh
trao đổi cùng giáo viên.
Trân trọng,
Tiến sĩ Noel Geoghegan
Thông điệp từ thầy Điều phối viên (khối THCS Quốc tế)
Kính gửi Quý phụ huynh và học sinh,

Trò chơi Quả trứng và Vợt bóng bàn luôn đòi hỏi tốc độ và sự
khéo léo

Chúng ta đã bắt đầu bước vào Học phần 4 và
những ngày hè nóng nực cũng đang đến gần. Tôi
hy vọng các em học sinh sẽ có một học phần bổ
ích và thú vị tại trường, giúp các em chuẩn bị kỹ
càng cho kỳ thi sắp tới. Xin Quý phụ huynh lưu ý
lịch thi của học sinh THCS như sau:







Một trận đấu bóng rổ nhiệt huyết của học sinh.

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

Tiếng Anh (Nói): Thứ Hai đến thứ Tư (2022/05/2019)
Tiếng Anh (Viết): Thứ Năm (23/05/2019)
Tiếng Anh (Ngữ pháp và Đọc hiểu): Thứ Sáu
(24/05/2019)
Toán học (chỉ dành cho học sinh Quốc tế): Thứ Hai (27/05/2019)
Khoa học (chỉ dành cho học sinh Quốc tế): Thứ Ba (28/05/2019)
Tiếng Anh (Nghe): Thứ Tư (29/05/2019)

Nhà trường rất mong Quý phụ huynh có thể dành thời gian hỗ trợ các em
trong khoảng thời gian diễn ra kì thi. Sử dụng thời gian biểu ôn tập sẽ rất
hữu ích trong việc giúp các em tập trung hơn và phân bố thời gian ôn tập
tại nhà hợp lý hơn.
Học sinh cũng nên nghỉ ngơi đầy đủ và ăn uống lành mạnh giúp đảm bảo
sức khỏe thể chất cũng như tinh thần để đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Trân trọng,
Sean Stokes
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Thông điệp từ thầy Điều phối viên (khối THCS Song ngữ)

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Ném đĩa luôn là trò chơi thú vị!

Thời gian qua các em học sinh đã học tập
rất chăm chỉ để chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi
cuối năm.
Tuy vậy, trước đó, các em đã có rất nhiều
hoạt động thú vị ở trường như Chương trình
khiêu vũ nơi mà các em học sinh đã thể
hiện tài năng âm nhạc của mình và Ngày
hội thể thao, sự kiện đã được tổ chức rất
thành công. Tôi xin chúc mừng các em học
sinh nữ lớp 6B đã đạt cả hai cup bóng đá và
bóng rổ và các em học sinh nam lớp 5A và
5B đạt cup bóng đá.
Tôi rất vui được biết các em học sinh đã có khoảng thời gian vui vẻ
trong suốt kì nghỉ lễ vừa qua và các em rất hào hứng chia sẻ về
những điều các em đã làm hay những chuyến du lịch các em đã đi.
Giờ đây khi Học phần 4 đã bắt đầu được vài tuần, các em cũng đều
tự hiểu rằng mình cần phải cố gắng hết sức cho bài thi cuối kỳ.
Tôi tin rằng với sự nỗ lực của tất cả học sinh và giáo viên, các em
sẽ đạt được kết quả tốt nhất.

Trân trọng,
Paul McKenney
Thông điệp từ cô Điều phối viên ( khối THPT)

Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh

Bóng đá luôn là môn thể thao yêu thích của học sinh

Các em học sinh nữ cũng rất hứng thú tham gia chơi bóng đá

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

Cuối cùng chúng ta cũng bước vào giai
đoạn thi cuối năm. Với môn Công nghệ
Thông tin và Mỹ thuật, các em học sinh đã
bắt đầu làm bài thi thực hành trong tháng
này và sẽ bắt đầu làm bài thi Cambridge
cho các môn còn lại bắt đầu từ Thứ Năm,
ngày 02 tháng 5. Các bài luận của học
sinh đã được giáo viên gửi đi và hiện giờ,
điều các em cần làm là tập trung chuẩn bị
cho kỳ thi sắp tới.
Để làm được điều này, các em cần ngủ đủ giấc thay vì thức khuya
học bài. Các em học sinh cũng cần nạp đủ năng lượng vào bữa
sáng mỗi ngày, giúp các em không bị phân tâm khi đang học mà
cảm thấy đói. Lượng calo trong bữa sáng rất quan trọng để giúp các
em có thể suy nghĩ, học tập và tư duy hiệu quả. Mong rằng Quý phụ
huynh có thể hỗ trợ các em học sinh trong khoảng thời gian ôn thi
nhằm giúp các em có phong độ tốt nhất, đạt được điểm cao trong kỳ
thi quan trọng này.
Lớp GAC trình độ 3 đã bắt đầu thi và chúng tôi mong chờ được thấy
kết quả tốt của các em trong lần thi cuối cùng trước khi tốt nghiệp.
Chúc các em học sinh GAC và tất cả các học sinh Cambridge may
mắn vào tháng tới!
Trân trọng,
Erin Roetker
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