TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE - GAMUDA GARDENS

Tháng Tám năm 2019

Thư từ cô Hiệu trưởng
TẦM NHÌN

Kính gửi Quý Phụ huynh

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
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
 Thông điệp từ Thầy Hiệu phó (THCS và THPT)
 Thông điệp từ Cô Hiệu phó (Tiểu học)
 Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS
 Thông điệp từ Hiệu trưởng KIK
 Thông điệp từ Chủ nhiệm Khối Tiểu học
 Thông điệp từ Chủ nhiệm Khối 6
 Thông điệp từ Chủ nhiệm Khối 7
 Thông điệp từ Chủ nhiệm Khối 8 & 9
 Thông điệp từ Chủ nhiệm Khối IGCSE
 Thông điệp từ Chủ nhiệm Khối AS-A Level &
GAC
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

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

Tôi xin trân trọng chào đón Quý vị và các
em học sinh nhân dịp đầu năm học mới.
Chúng ta đã bắt đầu năm học mới với
Buổi Định hướng được tổ chức vào Thứ
Bảy, ngày 3 tháng 8 dành cho Quý Phụ
huynh và học sinh mới. Buổi Định hướng
này để giúp các em học sinh tránh bị bỡ
ngỡ trong ngày đầu tiên đến trường.Nhà
trường cũng đã tổ chức một Buổi Định
hướng khác cho Khối Tiểu học và Mầm
non vào ngày mùng 10 tháng 8 và cho Khối Trung học Cơ sở và
Trung học Phổ thông vào ngày 17 tháng 8. Một lần nữa, tôi xin gửi
lời cảm ơn tới Quý Phụ huynh đã tham dự những sự kiện quan
trọng này.
KẾT QUẢ KỲ THI CAMBRIDGE
Tôi rất vui mừng thông báo rằng các em học sinh đã hoàn thành rất
tốt kỳ thi Cambridge 2018-2019.
Thêm một lần nữa, hai em học sinh trường chúng ta đã có điểm thi
môn Toán nổi bật
Học sinh Lee Jong In lớp A-levels đạt 99%
Học sinh Ngo Hoài Anh lớp IGCSE 2 đạt điểm tuyệt đối 100%
Ngoài ra cũng có nhiều em học sinh khác trong các lớp AS và A
Level đạt điểm A cho tất cả các môn.
Xin chúc mừng các em học sinh, Quý phụ huynh, các Giáo viên
CỰU HỌC SINH
Chúng tôi đã chào đón một số một vài em cựu học sinh đã đến
thăm trường trong tuần qua. Các em có chia sẻ rằng các em đã
được miễn một số môn học mà các em đã hoàn thành ở lớp trình
độ A-levels. Các em cũng đang đạt được những kết quả rất tốt tại
trường đại học.
GIÁO VIÊN
Trong mỗi năm học mới, Nhà trường luôn có những thay đổi tích
cực, trong đó bao gồm có đội ngũ giáo viên mới. Tôi rất vui mừng
thông báo danh sách giáo viên mới và những giáo viên cũ sẽ trở lại
trong năm học này do số lượng học sinh gia tăng. Sau đây, tôi xin
giới thiệu với Quý Phụ huynh các giáo viên mới của Nhà trường:
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SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL
@ GAMUDA GARDENS
GẢDENS
November
October
February
Tháng
8 năm
2015
2019
2018
2019

Giáo viên

Quốc Tịch

Bruno Giegerich (Giáo viên cũ)

Scotland

John Keith Shoulders (Giáo
viên cũ)

Celia Fialho (chuyển từ cơ sở
Ciputra)

Martin Philip Misiak

Mỹ

Bồ Đào Nha

Mỹ

Gautier Quelin

Pháp

Patrick Flynn

Anh

Xu Dan

Allan William Roberts

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

Trung Quốc

Mỹ

Vị trí

Giáo viên Trung học
Môn Viễn cảnh toàn cầu

Giáo viên Trung học

Giáo viên Tiểu học — Khối Song ngữ

Giáo viên Trung học
Môn Khoa học

Giáo viên Tiếng Anh

Giáo viên Trung học
Môn CNTT và Khoa học máy tính

Giáo viên Tiếng Trung

Giáo viên Mỹ thuật
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SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL
@ GAMUDA GARDENS
GẢDENS
November
October
February
September
Tháng
8 năm
2015
2019
2018
2019
2019

Giáo viên

Nicolas Mathieu Ducher

Quốc Tịch

Pháp

Vị trí

Giáo viên Trung học
Môn Toán Học

Bianca Luigina Stegen

Nam Phi

Giáo viên EFL

Christian Johannes De Wet

Nam Phi

Giáo viên Thể chất — Khối Mầm non

Nils Erik Harteveld

Marcelle Pienaar

Hà Lan

Nam Phi

Giáo viên Trung học
Môn Khoa học

Giáo viên Tiểu học—Khối Song ngữ

Jamil Matas Esparar

Philippines

Giáo viên EFL Trung học

Queenie Kaye Donio

Philippines

Giáo viên EFL Tiểu học

Michael Howard Hayes

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

Mỹ

Giáo viên Trung học
Chuyên Gia Tư vấn Học đường
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SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL
@ GAMUDA GARDENS
GẢDENS
November
October
February
September
Tháng
8 năm
2015
2019
2018
2019
2019

Giáo viên

Quốc Tịch

Douglas Hudson Tedford

Mỹ

Hannah Godlonton

Yuan Tian

Nam Phi

Trung Quốc

Vị trí

Giáo viên Trung học
Môn Tiếng Anh

Giáo viên Tiểu học—Khối Quốc tế

Giáo viên Tiếng Trung

BAN GIÁM HIỆU VÀ CHỦ NHIỆM KHỐI
Tôi rất vui mừng giới thiệu đội ngũ Ban Giám Hiệu và Chủ nhiệm Khối của Nhà trường. Nếu Quý vị có bất kỳ đề nghị
hoặc thắc mắc nào cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Ban Giám Hiệu
Cô Lorraine Els - Hiệu trưởng - lorraine.els@gamudagardens.sis.edu.vn
Cô Julie Schaefer - Hiệu phó Khối Tiểu học - julie.schaefer@gamudagardens.sis.edu.vn
Thầy Michael Ogden - Hiệu phó Khối THCS và THPT - michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn
Cô Dương Thanh Nghị - Hiệu trưởng Khối Song ngữ SVIS- duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn
Cô Nguyễn Thị Huyền Anh -Hiệu phó Khối THCS Song ngữ - anh.nguyenthihuyen@gamudagardens.sis.edu.vn
Cô Nguyễn Thị Hiền - Hiệu phó Khối Tiểu học Song ngữ - hien.nguyenthi@gamudagardens.sis.edu.vn
Cô Vũ Thị Thủy - Hiệu trưởng Khối Mầm non - thuy.vuthi@gamudagardens.kinderworld.edu.vn
Chủ nhiệm Khối
Noel Geoghegan - Điều phối viên phụ trách học thuật Khối Mầm non - noel.geoghegan@gamudagardens.sis.edu.vn
Paul McKenney - Điều phối viên phụ trách học thuật Khối Tiểu học - paul.mckenney@gamudagardens.sis.edu.vn
Maria Celeste Darilay Batac - Điều phối viên phụ trách học thuật bộ môn Toán - Chủ nhiệm Khối 6
- maria.batac@gamudagardens.sis.edu.vn
Yoann Pierre Andre Labrue - Điều phối viên phụ trách học thuật bộ môn Nghệ thuật và Giáo dục thể chất - Chủ nhiệm
Khối 7 - yoann.labrue@gamudagardens.sis.edu.vn

Westley Venter - Điều phối viên phụ trách học thuật bộ môn Khoa học - Chủ nhiệm Khối 8 và 9
- westley.venter@gamudagardens.sis.edu.vn
Sean Anthony Stokes - Điều phối viên phụ trách học thuật bộ môn Xã hội Nhân văn - Chủ nhiệm Khối IGCSE1 và 2 sean.stokes@gamudagardens.sis.edu.vn
Erin Elizabeth Roetker -– Điều phối viên phụ trách học thuật bộ môn Tiếng Anh - Chủ nhiệm Khối AS, A-level và GAC
- erin.roetker@gamudagardens.sis.edu.vn
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
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Tháng
2019
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2015
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2019
2019

XE BUÝT TRƯỜNG, ĐIỂM DANH HỌC SINH VÀ ĐÓN TRẢ HỌC
SINH
Vì vấn đề đi xe buýt được Quý Phụ huynh đề cập đến rất nhiều
trong thời gian gần đây nên tôi xin đảm bảo với Quý vị rằng sự an
toàn của học sinh luôn được Nhà trường đặt lên hàng đầu. Khi xe
buýt dừng tại Gamuda Gardens, nhân viên phụ trách học sinh trên
xe buýt sẽ kiểm tra xe để tìm đồ bị thất lạc và để đảm bảo không có
học sinh nào ngủ quên và bị bỏ lại trên xe. Đối với các học sinh
Mầm non, nhân viên phụ trách học sinh trên xe buýt sẽ trực tiếp đưa
các em đến lớp học. Nhà trường cũng bố trí thêm hai người giám
sát vào buổi sáng ở sảnh đón trả học sinh tại trường để kiểm tra xe
thật kĩ.
Buổi trao đổi thông tin với Phụ huynh về OBV

Cô Els giới thiệu đội ngũ giáo viên mới với học sinh toàn
trường

Nếu học sinh vắng mặt, Quý vị vui lòng gửi email hoặc gọi điện cho
giáo viên chủ nhiệm hoặc văn phòng trường để thông báo. Các lớp
sẽ điểm danh sĩ số và liên hệ với Quý Phụ huynh vào lúc 9h00 sáng
nếu như học sinh không có mặt trong lớp.
Nếu học sinh đi học muộn, học sinh sẽ phải ký vào sổ theo dõi tại
phòng bảo vệ và báo cáo cho văn phòng trường.
Kết thúc ngày học, nếu các em học sinh đi xe buýt về nhà, giáo viên
chủ nhiệm hoặc trợ giảng sẽ đưa học sinh đến căng tin nơi có nhân
viên phụ trách trên xe buýt chờ sẵn. Nếu Quý Phụ huynh đến
trường đón con, Quý vị vui lòng ký vào phiếu đón trả học sinh tại
lớp. Những học sinh không có phụ huynh đến đón sau 10 phút tan
trường sẽ được đưa đến Câu lạc bộ Bài tập về nhà ở căng tin
trường. Vì vậy, Quý Phụ huynh lưu ý đến đón con ở căng tin.
Những học sinh tham gia câu lạc bộ sẽ được đưa tới khu vực sinh
hoạt của mình. Những học sinh đi xe buýt sẽ được điểm danh để
lên xe. Những học sinh được phụ huynh đón sẽ chờ cha mẹ tại
sảnh phía trước văn phòng trường. Quý phụ huynh đến đón con vui
lòng ký tên tại văn phòng trường. Nếu Quý vị đón con muộn sau
17h00, Nhà trường sẽ thu mức phí trông muộn là 220.000VND/giờ.
TRAO ĐỔI GIỮA GIA ĐÌNH VÀ NHÀ TRƯỜNG
Xin Quý phụ huynh lưu ý rằng việc trao đổi giữa gia đình và Nhà
trường là vô cùng quan trọng. Giáo viên Tiểu học sẽ gửi cho Quý vị
bảng tin học tập hàng tuần, giáo viên chủ nhiệm Trung học Cơ sở
và Trung học Phổ thông sẽ gửi bảng tin học tập hai tuần một lần
qua email để thông báo cho Quý vị về các đề mục kiến thức mà các
con đã học ở trên lớp . Giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo với Quý vị
về những thông tin quan trọng liên quan đến bài kiểm tra, bài tập và
chuyến tham quan của lớp.

CÂU LẠC BỘ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
Thầy Labrue đã gửi danh sách các câu lạc bộ và các hoạt động thể
thao trong Học phần 1. Nhà trường khuyến khích các em học sinh
Một số em học sinh đạt kết quả nổi bật trong kỳ thi Cambridge tham gia vào các hoạt động này, vì chúng tôi luôn nỗ lực để mang
đến cho các em một nền giáo dục toàn diện. Chúng tôi luôn cố gắng
để các em học sinh có cơ hội rèn luyện sức khỏe tinh thần và thể
chất của mình.
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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CĂNG TIN
Nhà trường khuyến khích các em học sinh đã đăng ký ăn ở trường
ăn thêm suất thứ hai nếu nếu các con vẫn muốn ăn thêm. Nhà
trường đã đặt mua thêm 50 ghế trong căng tin để các em có thể
ngồi ăn thoải mái với các bạn. Điều hòa cho khu vực căng tin cũng
đã được đặt hàng và hi vọng sẽ sớm được lắp đặt.

Các lớp học đã nghiêm túc bắt đầu chương trình học

OBV
Trung tâm đào tạo kĩ năng sống OBV (Outward Bound Vietnam) đã
tổ chức một buổi chia sẻ thông tin vào thứ Bảy ngày 17 tháng 8 vừa
qua. Tôi xin cảm ơn Quý phụ huynh đã dành thời gian để tham dự
buổi chia sẻ này. Nhóm OBV đã ấn định ngày khởi hành dự kiến
cho các hoạt động trải nghiệm của học sinh, Quý Phụ huynh xin lưu
ý những thông tin chi tiết hơn sẽ được gửi cho Quý vị sát ngày các
em chuẩn bị tham gia hoạt động trải nghiệm sự kiện OBV ở Hạ
Long .
OBV dành cho khối 4 và 5
Nhà trường sẽ tổ chức một buổi trao đổi thông tin dành cho Phụ
huynh học sinh Khối lớp 4 và lớp 5 vào tháng 11 tới.

Học sinh chăm chú học Nghệ thuật với sự giảng dạy của thầy
Roberts

16-20/09

Khối lớp 9 Song ngữ

30/09 - 04/10

GAC

30/09 - 04/10

AS

30/09 - 04/10

A level

07-11/10

Khối lớp 6 Quốc tế

28/10 - 01/11

Khối lớp 6 Song ngữ

21-25/10

IGCSE1

16-17/12

Khối lớp 4

19-20/12

Khối lớp 5

13-17/01

Khối lớp 8 Song ngữ

6-10/01

IGCSE2

17-21/02

Khối lớp 7 Quốc tế

17-21/02

Khối lớp 7 Song ngữ

02-06/03

Khối lớp 8 Quốc tế

Tôi mong đợi rằng năm học mới này sẽ diễn ra tốt đẹp và như mọi
khi, nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc đóng góp tích cực nào cho
Nhà trường, xin vui lòng liên hệ với tôi theo địa chỉ email:
lorraine.els@gmaudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng,
Lorraine Els
Nhà trường đang nỗ lực để nâng cao chương trình âm nhạc.

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang
Mai District, Hanoi City
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Thông điệp từ Thầy Hiệu phó Khối THCS và THPT

Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,
Tên tôi là Michael Ogden, Hiệu phó phụ trách khối Trung học cơ sở tại Trường
Quốc tế Singapore Gamuda Gardens. Tôi xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả Quý
Phụ huynh và các em học sinh mới đã gia nhập vào gia đình SIS. Tôi hy vọng rằng
những tuần học tập đầu tiên của các em luôn tràn đầy hứng khởi và các em đã bắt
đầu làm quen được với môi trường học tập mới. Tôi cũng xin gửi lời chúc mừng
đến tất cả các học sinh lớp IGCSE và ASL / AL đã nhận được kết quả thi của mình.
Nhiều em học sinh đã nỗ lực cố gắng và dành nhiều tâm huyết cho bài thi này và
công sức của các em đã được đền đáp. Tôi hy vọng rằng năm học này sẽ mang lại
nhiều thành công cho tất cả các em học sinh!
Trân trọng
Michael Ogden

Thông điệp từ Cô Hiệu phó khối Tiểu học
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,
Chào mừng tất cả Quý Phụ huynh và các em học sinh đến với năm học mới tại Trường Quốc
tế Singapore.
Đã có rất nhiều hoạt động thú vị đang diễn ra tại khối Tiểu học! Các em học sinh đã bắt đầu
học môn bơi trong giờ Giáo dục thể chất và học tiết STEM đầu tiên. Các em cũng đã tham gia
diễn tập Phòng cháy chữa cháy và Nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động này trong suốt
năm học tới để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Quý Phụ huynh có thể giúp con trong việc học ở nhà bằng những cách sau:
1. Giúp con sắp xếp ngăn nắp các vật dụng như ba lô, sách và bài tập ở trường
2. Sắp xếp vị trí ngồi học cố định, nơi con có chuẩn bị tất cả sách vở vào buổi sáng và tới trường.
3. Khuyến khích con đọc bằng tiếng Anh cho cha mẹ nghe.
4. Hạn chế những thứ có thể gây mất tập trung đến môi trường học tập như đồ chơi, đồng hồ điện thoại, và tiền mặt
(nhiều hơn 20.000VNĐ) và nhắc nhở con không mang những vật dụng này đến lớp
5. Kiểm tra Nhật ký bài tập về nhà của con mỗi tối.
Tôi rất vui và hào hứng bắt đầu năm học mới khi được nhìn thấy những gương mặt hạnh phúc và rạng rỡ của các em
học sinh mỗi sáng đến trường. Tôi rất mong đợi được làm việc với Cộng đồng SIS trong năm học này.
Trân trọng,
Julie Schaefer
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 điêp từ cô Hiệu trưởng Khối SVIS

Kính chào Quí CMHS!
Các em HS yêu quí!
Chào mừng Quí vị và các em đã đến với năm học mới-năm học 2019-2020! Chúc năm
học mới thành công rực rỡ!
Thưa Qui vị và các em!
Năm học mới 2019-2020 đã trôi qua được 1 tháng! Một tháng thật náo nức phấn khởi
nhưng cũng thật bận rôn!
Ngay từ ngày 03-3, các em mới – đầu cấp: Mầm non, lớp 1, lớp 6 đã được các thày giáo, cô giáo vui mừng,
ân cần chào đón; hướng dẫn tỉ mỉ tới từng lớp. các emđược tham quan trường, lớp cùng ông bà, cha mẹ của
mình
Ngày 05 – 9, HS toàn trường tập trung và bước vào tuần đầu tiên của năm học – theo khung chương trình 40
tuần/ chia 4 term của trường. Các em HS lớp Mẫu giáo, lớp 1 và lớp 6 đã tự tin, nhanh chóng làm quen, hòa
nhập với thày cô, bạn bè.
Trong suốt 3 tuần đầu trước ngày Khai giảng, song song với việc thực hiện chương trình văn hóa, các em
được các thầy cô phổ biến, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc, tỉ mỉ Nội Qui nhà trường, Nội qui lớp học,… Tất
cả, nhằm giúp các em nhanh chóng ổn định nền nếp, kỉ cương trường học; giúp các em phấn khởi, tự tin, chủ
động phát huy năng lực trong học tập và rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi và lập nhiều thành tích trong
năm học mới!
Hòa cùng niềm vui chung của cả nước chào đón Kỉ niệm lần thứ 74 Cách mạng tháng Tám thành công và
Quốc khánh mùng 2-9, thày trò chúng tôi đã và đang tích cực chuẩn bị tổ chức Lễ Khai giảng năm học
mới, ngày 5-9-2019!
Kính mời Quí CMHS đến chung vui cùng thày trò nhà trường trong ngày Lễ trang trọng này!
Bước vào năm học mới, thay mặt BGH nhà trường, tôi xin gửi tới Quí vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và
thành công!
Cô chúc các em HS một năm học mới đầy ắp niềm vui, xây dựng trường học an toàn và gặt hái nhiều thành
tích hơn năm học 2019-2020!
Chúng tôi rất vui được lắng nghe và chia sẻ cùng Qui vị qua email:
nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng,
Dương Thanh Nghị

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 cô Hiệu trưởng khối Mầm non KIK
Kính chào Quý CMHS!
Các con HS yêu quí!

Tiến sĩ Noel và một tiết giảng dạy cho học sinh mầm non KIK

Chào mừng Quý vị và các con đã quay trở lại
sau 4 tuần nghỉ hè, Chào mừng các con học
sinh mới của Trường Mẫu Giáo Quốc Tế
Kinderworld -năm học 2019-2020!
Tuần đầu tiên là tuần khó khăn nhất của cả cô
và trò, tuy nhiên tình yêu thương gắn kết, sự
chăm sóc ân cần đã giúp cô trò yêu thương
nhau hơn và gắn bó hơn. Mọi bỡ ngỡ, khó
khăn dường như đã lùi lại và thay vào đó là
niềm vui, niềm hanh phúc của chúng tôi cũng
như các giáo viên được đồng hành cùng các con hàng ngày, hàng giờ.
Trong suốt 4 tuần đầu trước ngày Khai giảng, song song với việc thực
hiện chương trình dạy học, các con đã làm quen với Cô giáo, bạn bè.
Các cô cũng đã rèn nề nếp ăn ngủ, học tập đúng giờ quy định, hướng
dẫn các con các thao tác về vệ sinh cơ bản.
Cô chúc các con học sinh yêu quý một năm học mới có thật nhiều năng
lượng, sức khỏe, đầy ắp niềm vui, tiếng cười cùng các cô và Ban Giám
Hiệu xây dựng trường học an toàn, hiệu quả trong năm học 2019-2020!
Mọi thắc mắc và băn khoăn xin được lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị
qua email:
thuy.vuthi@gamudagardens.kinderworld.edu.vn.
Trân trọng,
Vũ Thị Thủy

Thầy De Wet dạy cho học sinh KIK kỹ năng các kỹ năng thể
chất

hông điệp từ thầy Chủ nhiệm khối Mầm non KIK
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh Mầm non,
Chào mừng Quý vị và các em trong năm học 2019 - 2020 tại Trường
Quốc tế Singapore@Gamuda Gardens.
Các giáo viên Mầm non KIK rất vui mừng chào đón Quý Phụ huynh và
các em học sinh mới. Các giáo viên đã làm việc vô cùng chăm chỉ để
chuẩn bị sẵn sàng cho một năm học đầy thú vị
trước mắt.
Với tư cách là Điều phối viên phụ trách học thuật
mới của Khối Mầm non, tôi rất vui khi được giảng
dạy và hỗ trợ các giáo viên cũng như các thành
viên trong gia đình KIK chúng ta đạt được nhiều
thành tựu trong năm học mới.
Nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào, xin
vui lòng liên hệ với tôi.
Tôi rất mong được gặp Quý vị.

Học sinh KIK rất hứng thú với việc đọc sách trong thư viện

Trân trọng,
Tiến sĩ Noel Geoghegan
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 Chủ nhiệm khối Tiểu học
Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh Khối Tiểu học!
Đầu năm học thực sự là một khoảng thời gian tuyệt vời và tất cả các em học sinh đều rất vui vẻ và
khỏe mạnh. Tất cả các giáo viên Tiểu học đã hoàn thành việc đánh giá khả năng đọc và hiểu từ vựng
của học sinh trong những tuần đầu tiên để đảm bảo rằng chúng tôi có thể truyền đạt cho các em
những kiến thức mà các em cần học.
Tôi rất vui khi được gặp gỡ nhiều Phụ huynh trong Buổi Định hướng của Nhà trường vừa qua. Đối với
Quý Phụ huynh học sinh mới, chào mừng Quý vị gia nhập gia đình chung tại Trường Quốc tế
Singapore tại Gamuda Gardens.
Đối với Quý Phụ huynh, Nhà trường mong muốn Quý vị hiểu rằng chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực để
cải thiện ngôi trường này thành một môi trường tốt hơn cho các em học sinh và chúng tôi thực sự cần
sự giúp đỡ từ Quý vị để thực hiện được điều đó.
Chúng tôi sẽ sớm gửi bảng điểm của Học phần 1 để Quý vị có thể thấy rõ sự tiến bộ của các em trong
học tập. Quý Phụ huynh nên khuyến khích các em đọc, viết và nói tiếng Anh nhiều hơn khi ở nhà.
Việc nghe tiếng Anh hàng ngày sẽ giúp cải thiện khả năng của học sinh.
Nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng trao đổi với giáo viên chủ nhiệm vì các giáo
viên luôn sẵn lòng giúp đỡ Quý vị. Quý vị cũng có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng tất cả các
thắc mắc của Quý vị đều được giải đáp.
Trân trọng,
Paul McKenney

Thông điệp từ cô Chủ nhiệm khối 6
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Chào mừng Quý vị đến với năm học mới 2019-2020 tại Trường Quốc tế Singapore!
Tôi là Maria Batac, Chủ nhiệm Khối 6 và là Điều phối viên phụ trách học thuật bộ môn Toán từ Khối 6
đến GAC. Tôi phụ trách những vấn đề liên quan đến học tập và sinh hoạt của học sinh ở trên trường.
Ngoài ra, tôi cũng tham gia điều phối Chương trình iPSLE và APMOPS của trường.
Tôi hy vọng rằng năm học tới sẽ là một năm học tuyệt vời đối với các em học sinh.
Trân trọng,
Maria Batac

Thông điệp từ cô Chủ nhiệm khối 7
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,
Tôi là Yoann Labure.Tôi xin trân trọng gửi lời chào mừng toàn thể Quý vị đến với năm học 2019 2020. Tôi đã giảng dạy tại Trường Quốc tế Singapore trong 5 năm và năm nay, tôi rất vui mừng khi
được đảm nhận vai trò phụ trách học thuật bộ môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật và Chủ nhiệm
Khối lớp 7.
Đối với 2 bộ môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật, Tôi xin được giới thiệu thầy Allan Roberts (giáo
viên Mỹ Nghệ thuật) và thầy Christian de Wet (giáo viên Thể chất) sẽ giảng dạy cho các em trong
năm học này.
Nhà trường đã bắt đầu tổ chức các hoạt động ngoại khóa vào mỗi thứ Hai, thứ Ba và thứ Năm hàng
tuần. Chúng tôi đã gửi danh sách chi tiết các hoạt động và thời gian biểu đến Quý phụ huynh. Quý vị
nên khuyến khích các con tham gia vào một trong những hoạt động ngoại khóa này.
Nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email
yoann.labrue@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng,
Yoann Labrue
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 Chủ nhiệm khối 8 &9
Kính gửi Quý Phụ huynh/Người giám hộ và các em học sinh,
Chào mừng Quý vị và các em học sinh đến với một năm học mới đầy thú vị. Tôi là Westley
Venter, Phụ trách học thuật bộ môn Khoa học và Chủ nhiệm Khối 8 và 9. Ngoài ra, tôi cũng là
điều phối viên cho các hoạt động STEM của trường.
Với tư cách là Điều phối viên phụ trách học thuật, tôi hy vọng tôi sẽ góp phần hỗ trợ Nhà trường
tạo ra các chiến lược để cải thiện điểm môn Khoa học của học sinh toàn trường nói chung cũng
như là giúp các em học sinh ở các khối khác nhau xác định được mục tiêu học tập của mình. Tôi
rất vui mừng được thông báo với Quý Phụ huynh về Hội chợ khoa học của Nhà trường lần đầu
tiên được tổ chức vào cuối năm học này. Thông tin chi tiết về hội chợ sẽ được thông báo trong
thời gian tới.
Với tư cách là Chủ nhiệm Khối 8 và 9, tôi sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ học sinh và giáo viên nhằm
tạo ra và duy trì môi trường học tập toàn diện nơi mà các em có thể phát huy hết tiềm năng.
Tôi cũng xin thông báo rằng dự án STEM đầu tiên của Nhà trường trong năm nay, “Máy Rube Goldberg”, đang diễn ra
vô cùng suôn sẻ. Học sinh ở tất cả các khối đều hào hứng lắp ráp những cỗ máy vô cùng thú vị này. Tôi mong rằng Quý
Phụ huynh/ Người giám hộ sẽ cho phép các em sử dụng một số đồ vật ở nhà cho hoạt động này.
Tôi mong sẽ có cơ hội trao đổi và làm việc với Quý Phụ huynh. Xin vui lòng liên hệ với tôi theo địa chỉ email:
westleyventer@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng,
Westley Venter
Thông điệp từ thầy Chủ nhiệm khối ICGSE
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,
Tôi xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả Quý vị và các em học sinh mới cũng như các học sinh
đang theo học tại trường. Tôi là Sean Stokes, Điều phối viên phụ trách học thuật bộ môn Xã hội Nhân văn học và Chủ nhiệm khối IGCSE 1 và 2. Trong vai trò này, tôi sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ
các em học sinh và giáo viên trong việc tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có
thể phấn đấu học tập và đạt được mục tiêu học tập của các em.
Đầu năm học là khoảng thời gian đặc biệt khi mà tất cả chúng ta cùng quay trở lại môi trường tập
thể và vai trò của Quý phụ huynh là vô cùng quan trọng khi chúng ta đều hướng tới mục tiêu chung
là hỗ trợ các em học sinh phát huy hết tiềm năng của mình.
Nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email
Sean.Stokes@gamudagardens.sis.edu.vn.
Trân trọng,
Sean Stokes
Thông điệp từ cô Chủ nhiệm khối AS - A Level & GAC
Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh Trường Quốc tế Singapore,
Chào mừng Quý vị cùng các em học sinh trở lại trường trong năm học mới và đặc biệt chào
mừng Quý Phụ huynh và các em học sinh mới đến với Nhà trường. Chúng tôi rất hào hứng vì
năm học mới đã bắt đầu và tôi xin vui mừng thông báo rằng khu vực dành cho Tiểu thuyết giả
tưởng trong thư viện trường đã được bổ sung nhiều đầu sách mới trong mùa hè vừa qua. Nhà
trường đã chọn mua những cuốn sách mới với tổng trị giá hơn 23 triệu đồng để các em học
sinh có thể mượn đọc. Ngoài ra, năm nay, chức vụ của tôi có thay đổi đôi chút. Tôi sẽ giữ vai
trò là Điều phối viên phụ trách học thuật môn Tiếng Anh, đồng thời là Chủ nhiệm khối AS, A
Level và GAC. Tôi hi vọng rằng đây sẽ là một năm học đầy thú vị!
Trân trọng,
Erin Roetker
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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