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Thư của Hiệu trưởng
TẦM NHÌN

Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,

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 & THPT)
 Thông điệp từ Điều phối viên khối 7
 Thông điệp từ Điều phối viên khối 8
 Thông điệp từ Điều phối viên khối (IGCSE 1&2)

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) 73041777
Fax: (84-24) 62620639

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn
thể Quý Phụ huynh đã gửi những bó hoa
tươi thắm, những món quà và những lời
tri ân tới toàn thể các thầy cô giáo và
nhân viên của Nhà trường. Chúng tôi vô
cùng cảm kích bởi sự đồng hành của Quý
vị. Xin chân thành cảm ơn!
Chương trình Outward Bound (OBV)
Học sinh khối 4 và khối 5 đã tham gia
chương trình OBV kéo dài 2 ngày với
nhiều hoạt động khác nhau được tổ chức
tại trường SIS Gamuda Gardens. Các em học sinh vô cùng phấn
khởi khi được ngủ qua đêm tại trường. Thật là tuyệt vời khi chứng
kiến các em tham gia các hoạt động nhóm và những thử thách đòi
hỏi khả năng tư duy một cách tràn đầy năng lượng. Những hoạt
động này giúp các em hiểu các bạn trong lớp mình hơn và kết bạn
với nhiều bạn khác. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ
OBV vì đã tổ chức chương trình vô cùng chu đáo và đã dành thời
gian với học sinh của chúng tôi. Và chắc hẳn toàn bộ nhân viên và
các em học sinh đã mệt nhoài sau hai ngày tham gia chương
trình.
HỘI CHỢ GIÁNG SINH
Hội chợ Giáng sinh sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 12 tại
Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens. Tất cả các lớp
sẽ tham gia vào việc chuẩn bị gian hàng và các hoạt động cho hội
chợ. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19, Nhà trường rất tiếc
không thể mời Quý Phụ huynh và những nhà cung cấp tham gia
vào hoạt động này. Tất cả số tiền thu được từ hội chợ sẽ được
ủng hộ cho tổ chức Caritas Việt Nam - đây là tổ chức hỗ trợ người
nghèo đang có hoàn cảnh khó khăn.
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Lĩnh vực hoạt động của Caritas:
 Cứu trợ
 Hỗ trợ những người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong và
người khuyết tật hòa nhập cộng đồng
 Khuyến học
 Hỗ trợ người nghèo về việc tạm trú
 Phát triển cộng đồng
 Nông nghiệp bền vững
KỲ THI HỌC KỲ
Kỳ thi Học kỳ cho các môn Chương trình Việt Nam sẽ bắt đầu
vào ngày 25 tháng 11 và kết thúc vào ngày 7 tháng 12.
Các môn chương trình Quốc tế sẽ bắt đầu kỳ thi từ ngày 9 đến
15 tháng 12.
Các môn chương trình IGCSE - A-levels sẽ bắt đầu thi từ ngày 9
đến 16 tháng 12.
Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi Học kỳ, Quý Phụ huynh vui lòng đảm
bảo các em ăn uống đầy đủ, dành thời gian ôn tập và đi ngủ sớm
trước ngày thi.

Các cô giáo trong bộ áo dài ngày
Nhà giáo Việt Nam 20/11

PHIẾU KẾT QUẢ HỌC TẬP
Nhà trường sẽ gửi lại phiếu điểm cho Quý Phụ huynh vào buổi
Họp Phụ huynh diễn ra vào ngày 20 và 21 tháng 1. Nhà trường
sẽ gửi thông tin chi tiết về buổi họp này đến Quý vị.
Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của Quý
Phụ huynh. Tôi luôn trân trọng những đóng góp từ Quý vị. Quý
Phụ huynh vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email:
lorraine.els@gamudagardens.sis.edu.vn

Các em học sinh và giáo viên tổ chức liên hoan nhân ngày
Nhà giáo Việt Nam

Trân trọng
Lorraine Els.

Các cô giáo nhận những bó hoa tươi thắm
trong buổi tập trung đầu giờ khối SVIS
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Thông điệp từ Thầy Hiệu phó phụ trách khối THCS & THPT
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Kỳ thi Học kỳ đang đến rất gần, nhà
trường luôn khuyến khích các em học sinh
có một sức khỏe thật tốt để đạt kết quả
cao. Đây là khoảng thời gian vô cùng căng
thẳng đối với các em học sinh và Nhà
trường có một số lưu ý có thể giúp các em
thoải mái hơn.

Màn biểu diễn hết sức tuyệt vời của các em học sinh

Quý Phụ huynh khuyến khích các con đi
ngủ đúng giờ, và đảm bảo rằng các con
không bỏ bất kỳ một bữa ăn nào, và ăn
những đồ ăn tốt cho sức khỏe trong lúc
học. Bên cạnh đó, các em học sinh nên uống đủ nước và có chế
độ nghỉ giải lao hợp lý.
Cuối cùng, chúng tôi luôn khuyến khích học sinh cần chủ động
trong việc học, và một cách tuyệt vời để nắm chắc kiến thức hơn là
giảng lại kiến thức cho một người khác. Do đó, Quý vị có thể để
các con giảng lại cho mình những kiến thức các con đã học trên
trường!
Như mọi khi, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý Phụ huynh vui lòng
liên hệ tới địa chỉ email:
michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng
Michael Ogden
Thông điệp từ Cô Hiệu trưởng khối SVIS
Cha mẹ học sinh thân yêu,

Một màn biểu diễn khác đến từ các em học sinh
trong buổi tập trung toàn trường khối SVIS

Những tuần học đầu tiên của học phần 2
đã trôi qua với rất nhiều hoạt động như:
các con đã hoàn thành kỳ thi giữa học kỳ
với điểm số khá ấn tượng; tham gia buổi
sinh hoạt tập thể tháng 11 với chủ đề: tri
ân thầy cô giáo - nhân ngày Nhà giáo
Việt Nam 20.11; dành 1 tuần lễ cho hoạt
động đọc sách đầy hữu ích...
Trong thời gian tới, các con sẽ có những
hoạt động trọng điểm như: chủ đề tháng
12: Uống nước nhớ nguồn, hội chợ
Giáng sinh và quan trọng nhất là các con sẽ trải qua kỳ thi kết thúc
học kỳ 1 dành cho các môn thuộc chương trình Song ngữ từ 14/12
đến 22/12. Vì vậy các con cần chú ý giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đủ
chất và tập trung ôn tập để có thể tham gia tích cực tất cả các hoạt
động và đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi này.
Quý Phụ huynh vui lòng nhắc con ăn ngủ điều độ, kiểm tra đôn đốc
con làm đề cương và ôn tập, đặc biệt không cho con đi du lịch hay
nghỉ học trong khoảng thời gian này để đảm bảo con tham gia đầy
đủ các buổi thi.

Các em học sinh tham gia hoạt động nhóm
giúp phát triển tư duy phản biện

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) 73041777
66661818
Fax: (84-24) 62620639

Có bất cứ điều gì cần chia sẻ mong quý phụ huynh hãy liên lạc với
tôi qua địa chỉ email:
anh.nguyenthihuyen@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng cảm ơn.
Nguyễn Thị Huyền Anh
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Thông điệp từ điều phối viên khối 7

Kính gửi Quý Phụ huynh,
Chỉ còn một vài tuần nữa là kết thúc Học kỳ
1, tôi muốn cảm ơn các em học sinh đã cố
gắng trong học tập, và cũng muốn gửi lời
cảm ơn đến các bậc phụ huynh vì đã luôn
đồng hành cùng con và Nhà trường. Các
tuần tới sẽ rất khó khăn, nhưng kỳ thi luôn là
một cơ hội tuyệt vời để học sinh phát huy và
thể hiện những kiến thức và kỹ năng mà các
em có được trong thời gian vừa qua. Chúc
các em những điều tốt lành nhất!
Học sinh ngủ qua đêm tại trường - Thật thú vị!

Tôi cũng muốn nhắc đến Giải thể thao các trường Hà Nội (Hanoi
Sports League). Giải đấu này được thành lập từ nhiều năm trước
và hiện tại có 7 trường học ở Hà Nội đang tham gia các trận đấu
bóng đá và bóng rổ. Thể thao là một cách tuyệt vời để phát triển ý
thức cộng đồng giữa các trường học, giúp các em tăng cường và
cải thiện các đức tính như sự khoan dung, sự quyết tâm và sự
kiên trì. Quý vị có thể theo dõi các đội bóng của trường qua trang
Facebook Hanoi Sports League.
Với bất kỳ thắc mắc nào, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ tới địa chỉ
email: brett.grant@gamudagardens.sis.edu.vn
Kind regards,
Brett Grant

Thông điệp từ điều phối viên khối 8
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Các hoạt động OBV khuyến khích học sinh
phối hợp với nhau

Học kỳ 1 sắp kết thúc, tôi khuyến khích các
em học sinh hãy tận dụng tất cả sự hỗ trợ
mà Nhà trường cung cấp để chuẩn bị cho
kỳ thi sắp tới. Các bạn học sinh giỏi luôn
sẵn sàng chia sẻ và cùng học với các bạn
cần giúp đỡ. Các thầy cô giáo sẽ giúp các
em ôn tập trên lớp để đảm bảo rằng các em
sẽ đạt được kết quả tốt nhất.
Khi kỳ thi kết thúc, Nhà trường đã lên kế hoạch tổ chức một số
hoạt động cho các em học sinh trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Hội chợ
Giáng sinh hàng năm sẽ được diễn ra vào thứ 6, ngày 18 tháng
12. Đây sẽ là một hội chợ đầy sự vui nhộn và là cơ hội tuyệt vời để
các em học về kinh doanh và tham gia nhiều hoạt động với các
bạn khác. Vào ngày 21 và 22 của tháng 12, các em học sinh sẽ có
cơ hội tham gia Ngày hội Thể thao của Học phần 2. Hiện nay, đội
Rồng Đỏ (Red Dragons) đang dẫn đầu, tôi trông chờ không biết
đội nào sẽ vượt lên.

Các em học sinh nhận được chứng nhận tham gia
từ đội ngũ OBV

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) 73041777
66661818
Fax: (84-24) 62620639

Với bất kỳ thắc mắc nào, Qúy Phụ huynh vui lòng liên hệ tới địa
chỉ email: brett.grant@gamudagardens.sis.edu.vn
Best Regards,
Claudine van Rensburg
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Thông điệp từ Điều phối viên Khối ICGSE
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học
sinh,
Kỳ thi Cambridge tháng 11 năm 2020 đã
kết thúc. Xin chúc mừng tất cả các em!
Các em học sinh nên bắt đầu ôn tập cho
Kỳ thi Học kỳ 1 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến
16 tháng 12. Tôi đã gửi bảng thông tin
chi tiết về kỳ thi vào tháng trước. Quý vị
vui lòng giúp đỡ các con trong việc ôn
tập ở nhà.
Các hoạt động trong chương trình OBV
đầy thách thức nhưng cũng rất thú vị

Dưới đây là một số lưu ý để chuẩn bị cho kỳ thi.
 Ôn tập nội dung trước ngày thi 1 đến 2 tháng
 Lập thời gian biểu cụ thể cho các môn thi
 Sắp xếp khu vực học tập
 Làm lại những bài kiểm tra cũ
 Học nhóm
 Tập thể dục
 Ăn những đồ ăn giàu dinh dưỡng
 Uống đủ nước
 Có chế độ nghỉ ngơi và ngủ hợp lý
 Đến đúng giờ trong ngày thi
Chúc các em may mắn!
Nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với
tôi qua địa chỉ email: maria.batac@gamudagardens.sis.edu.vn.
Trân trọng,
Maria Batac

Các em tham gia nhiều hoạt động trong chương trình OBV

Các em học sinh vẽ bản đồ tư duy về những kết quả đạt được trong chương trình OBV
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Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang
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