TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI GAMUDA GARDENS

Tháng Tám / Tháng Chín 2020

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 & THPT)

 Thông điệp từ Điều phối viên khối 6
 Thông điệp từ Điều phối viên khối 7
 Thông điệp từ Điều phối viên khối 8&9
 Thông điệp từ Điều phối viên khối AS-A Level

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
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Tôi rất vui mừng được chào đón tất cả các
em học sinh đến với Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens. Tôi là Lorraine
Els, đến từ Nam Phi, hiện đang giữ chức vụ
Hiệu trưởng Trường Quốc tế Singapore tại
Gamuda Gardens. Về mặt chuyên môn, tôi
đã hoàn thành Chứng chỉ Hiệu trưởng Quốc
tế, bằng Thạc sĩ và bằng Cử nhân chuyên
ngành Giáo dục, chứng chỉ Giáo dục Trung
học cơ sở và Đại học. Tôi đã giữ các chức vụ
quản lý tại nhiều trường học trong 40 năm
qua. Năm nay là năm thứ 7 tôi làm việc tại
Tập đoàn KinderWorld và là năm thứ 15 tôi
đứng trên cương vị một người Hiệu trưởng.
Tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng chính sách giáo dục của Nhà trường luôn
được tuân thủ đúng và đặt sự nghiệp học hành cũng như sự an toàn của
học sinh tại Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens lên hàng
đầu.
Cũng như những ngôi trường quốc tế khác, trong Năm học này, Nhà
trường đã phải nói lời tạm biệt với một số giáo viên cũng như đón chào
nhiều giáo viên mới. Đội ngũ giáo viên mới năm nay nay đều là những
thầy cô có bằng cấp chuyên môn phù hợp và có nhiều kinh nghiệm trong
lĩnh vực giảng dạy. Thay mặt Nhà trường, tôi xin giới thiệu những thầy,
cô giáo mới của năm học này:

Giáo viên

Vị trí

Bằng cấp

David Storicks

Giáo viên Lớp 5
Quốc tế

Cử nhân Nghệ thuật sân
khấu, tiểu ngành Lịch sử

Don Reedy

Giáo viên môn
Tiếng Anh

Luận án Tiến sỹ - “Học tập
trọn đời và giáo dục đa văn
hóa”
Thạc sỹ Khoa học giáo dục
Chứng chỉ Giảng dạy tiếng
Anh TESOL
Cử nhân Ngoại ngữ
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Giáo viên

Vị trí

Bằng cấp

Hein Labuschagne

Giáo viên môn Kinh doanh; Giáo
viên môn Viễn Cảnh Toàn Cầu

Cử nhân Giáo dục (THPT, Cao học và Đào tạo)
Chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh TEFL

Lizl Beneke

Giáo viên môn Tiếng Anh

Cử nhân Tiếng Anh và Kịch nói

Paul Girdwood

Giáo viên môn Kinh tế học

Cử nhân Thương mại – Quản trị Doanh nghiệp

Giáo viên Lớp 3 Song ngữ

Cử nhân Giáo dục

Giáo viên môn Toán

Cử nhân Giáo dục THCS, chuyên ngành Toán học
Chứng chỉ Giảng dạy Toán học

Timothy Trebilcock

Giáo viên môn Tiếng Anh

Cử nhân Văn học Anh

Kerry Nyhan

Giáo viên môn Âm Nhạc, Giáo viên

Cử nhân Âm nhạc

Amber Barrett

Giáo viên Mầm non, lớp Dự bị Tiểu
hoc.

Cử nhân Sư phạm Mầm non

Sharon Beazley
Nixon Astillero

Luc An Khanh

Giáo viên Tiểu học

Cử nhân Sư phạm Tiểu học

Tran Ngoc Thuy

Giáo viên Tiểu học

Cử nhân Sư phạm Tiểu học

Nguyen Thi Nhat Le

Giáo viên Tiểu học

Cử nhân Sư phạm Tiểu học

Tran Thi Thu Hoai

Giáo viên môn Ngữ Văn

Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn

Duong Thuy Linh

Giáo viên Tiểu học

Cử nhân Sư phạm Tiểu học

Nguyen Thi Dieu Linh

Giáo viên môn Mỹ Thuật

Thạc sĩ Mỹ thuật

Tran Ngoc Thuy

Giáo viên Tiểu học

Cử nhân Sư phạm Tiểu học

COVID
Tôi rất lấy làm tiếc khi dịch bệnh COVID bùng phát trở lại ngay trước thềm Năm học mới 2020-2021. Tuy nhiên, Nhà
trường luôn tin tưởng rằng Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục xử lý và ngăn chặn thành công đợt bùng dịch này. Nhà
trường sẽ tiếp tục tuân thủ theo những Quy định về Y tế của các cơ quan chức năng nhằm đảo bảo sức khỏe cho học
sinh và đội ngũ cán bộ, nhân viên, giáo viên. Vì vậy, Quý Phụ huynh vui lòng nhắc nhở các con đeo khẩu trang trước
khi đến trường và sau khi tan học.
NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG
Năm nay, vì tình hình dịch Covid, Nhà trường không thể tổ chức Ngày hội đến trường để Quý Phụ huynh có thể gặp
gỡ và trao đổi với các giáo viên đầu năm học. Tuy nhiên, nếu Quý vị muốn gặp giáo viên của con, Quý vị có thể liên hệ
trực tiếp với giáo viên đó để sắp xếp lịch hẹn. Nhà trường luôn khuyến khích Quý Phụ huynh và giáo viên trao đổi với
nhau thường xuyên để nắm được những thông tin quan trọng.
CÁC HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI
Nhà trường sẽ bắt đầu tổ chức lại các hoạt đông dã ngoại khi các Cơ quan chức năng cho phép giáo viên đưa học
sinh ra ngoài khuôn viên trường và khi dịch bệnh đã hoàn toàn được kiểm soát.
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Nhà trường luôn đề cao ý nghĩa của những chuyến đi trải nghiệm
thực tế vì những chuyến đi này khơi dậy sự hứng thú trong học tập
ở các em. Các em học sinh luôn học hỏi được rất nhiều điều lý thú
và bổ ích từ hoạt động này. Ngoài ra, các em cũng được nâng cao
kỹ năng xã hội, khả năng gắn kết với các bạn cùng lớp, khơi gợi trí
tò mò ở các em và phát triển khả năng tư duy sáng tạo.
ĐỒNG PHỤC

Các em học sinh chuẩn bị để chào đón Tết Trung Thu.

Nhà trường xin gửi lời cảm ơn đến Quý Phụ huynh đã nhắc nhở các
con mặc đúng đồng phục mỗi khi đến trường. Quý Phụ huynh lưu ý
rằng Nhà trường có quy định rằng học sinh đi giày màu đen, trắng
hoặc xám; không đi dép sandal.
Học sinh mặc áo đồng phục thể dục màu cam những ngày có tiết
học thể dục. Trong mùa đông, học sinh có thể mặc áo đồng phục
len dài tay màu cam áo nỉ trơn màu trắng, ghi hoặc đen, không họa
tiết và logo.
TẾT TRUNG THU

Vui Tết Trung Thu sẽ mang đến thật nhiều niềm vui và kỷ niệm
tuổi thơ.

Để kỷ niệm tết Trung thu, vào các giờ tập trung, các em học sinh lớp
lớn đã được ghép cặp với học sinh lớp dưới để cùng nhau làm đèn
lồng. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Nhà trường đã chia học
sinh thành các nhóm với số lượng không quá 25 học sinh. Các em
học sinh rất hân hoan khi được làm quen với bạn mới và hào hứng
dành thời gian cùng nhau cắt dán làm đèn lồng và trang trí lớp.
Nhà Trường sẽ tổ chức kỷ niệm Tết Trung Thu vào ngày 1 tháng
10. Học sinh được khuyến khích đến trường với các trang phục
truyền thống của các quốc gia trong Châu Á. Nhà trường sẽ chuẩn
bị tiệc buffet nhẹ với bánh trung thu và hoa quả cho học sinh.
HỌP PHỤ HUYNH
Nhà trường sẽ tổ chức Cuộc họp Phụ huynh vào ngày 12 và ngày
13 tháng 10 để trao đổi với Quý Phụ huynh về những tiến bộ trong
học tập của các em học sinh. Nếu có bất kỳ vấn đề nào, giáo viên
chủ nhiệm sẽ liên hệ với Quý vị trước ngày họp, hoặc Quý Phụ
huynh có thể chủ động liên hệ trước với giáo viên. Quý vị vui lòng
sắp xếp thời gian tham dự buổi họp đúng giờ vì sự tham gia, đóng
góp ý kiến và hỗ trợ của Quý vị luôn là yếu tố quan trọng đối với sự
phát triển của Nhà trường, cũng như phát triển mối quan hệ giữa
Quý Phụ huynh và Nhà trường.

Tôi luôn trân trọng những đóng góp tích cực từ Quý Phụ huynh. Nếu
Quý vị có bất kỳ ý kiến đóng góp nào, xin vui lòng liên hệ với tôi qua
địa chỉ email: lorraine.els@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng,
Các tác phẩm ấn tượng của học sinh được các em sử dụng để Lorraine Els.
trang trí cửa sổ và cửa lớp học của mình
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Thông điệp từ Thầy Hiệu phó phụ trách khối THCS & THPT
Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học sinh với tiết thực hành môn khoa học

Tôi là Michael Ogden, Hiệu Phó phụ
trách Khối Trung học Cơ sở và Trung
học Phổ thông của Trường Quốc tế
Singapore tại Gamuda Gardens. Tôi đã
làm việc trong ngành Giáo dục 8 năm
và đây là năm thứ 4 tôi làm việc tại ngôi
trường này. Tôi tốt nghiệp chuyên
ngành Khoa học Giao tiếp và Tâm lý
học và có chứng chỉ về Tư vấn Tâm lý
học và chứng chỉ về Giáo dục Khối
Trung học Cơ sở và Trung học Phổ
thông. Tôi hiện đang theo học chương trình Thạc sỹ về Quản lý
Giáo dục của Đại học Nottingham và dự kiến sẽ hoàn thành khóa
học cuối năm nay. Ngay từ những ngày đầu năm học, tôi rất vui khi
thấy các em học sinh luôn thể hiện sự hứng thú trong học tập.
Trong Năm học này, tôi hi vọng rằng Nhà trường sẽ tiếp tục tạo môi
trường học tập tốt để nuôi dưỡng tiềm năng phát triển của các em.
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

Các em sử dụng kính lúp để quan sát bộ phận sinh sản của
hoa

Thông điệp từ Cô Hiệu trưởng khối SVIS
Kính gửi các Quý Phụ huynh,

Học sinh hào hứng trong tiết thể dục tại phòng đa năng.
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Tôi tên là Nguyễn Thị Huyền Anh – Hiệu
trưởng khối SVIS, phụ trách chương
trình Song ngữ.
Lời đầu tiên tôi xin được gửi lời chào
trân trọng nhất tới tất cả các bậc phụ
huynh học sinh và các em học sinh thân
yêu.
Năm học 2019 – 2020 đã qua dù có rất
nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã khắc
phục và đạt được những thành tích
đáng trân trọng. Tôi xin chân thành cảm
ơn sự thông cảm, thấu hiểu và sát cánh
của Quý Phụ huynh; sự cố gắng của toàn thể cán bộ, giáo viên,
nhân viên và các em học sinh!
Một lần nữa xin được vui mừng chào đón Quý Phụ huynh và các
em đến với Năm học 2020 - 2021. Tôi hi vọng các em sẽ có một
năm học vui vẻ, an toàn và bổ ích.
Trân trọng,
Nguyễn Thị Huyền Anh
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Thông điệp từ Thầy Điều phối viên Khối 6
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Tôi là thầy Grant, đến từ Tasmania, Úc. Tôi tốt nghiệp Thạc sỹ Giáo dục chuyên ngành Tiếng
Anh và Nhân văn học tại trường Đại học Tasmania. Tôi đã chọn chuyên ngành này vì niềm yêu
thích và tôi tin rằng, giáo viên nên thực sự có nhiệt huyết vào ngành học mình giảng dạy.
Đây là năm thứ 6 tôi công tác tại trường, tuy nhiên đây là năm học đầu tiên tôi đảm nhận chức vụ
là Phụ trách học thuật các bộ môn Xã hội nhân văn. Tôi sẽ phụ trách các bộ môn Viễn cảnh toàn
cầu, Kinh doanh, Kinh tế, Lịch sử, Tâm lý học và Xã hội học. Tôi cũng giảng dạy môn Viễn cảnh
toàn cầu cho khối 6 và lớp IGCSE 1 và môn Lịch sử cho lớp IGCSE 2. Trong những năm vừa
qua, tôi đã có cơ hội gặp gỡ và giảng dạy cho rất nhiều học sinh giỏi của trường và năm nay, với
vai trò mới, tôi rất hy vọng sẽ tiếp tục được giúp đỡ các em trong học tập.
Trên cương vị là Phụ trách học thuật Khối 6, tôi sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ các giáo viên của khối trong tất cả các bộ
môn để đảm bảo giáo viên thực hiện đúng phương pháp giảng dạy của Nhà trường. Ngoài ra, tôi cũng sẽ hỗ trợ các
em học sinh nếu các em gặp khó khăn trong học tập và trong việc thích nghi với môi trường học tập của Khối 6. Tôi
luôn sẵn lòng trao đổi với những học sinh cần hỗ trợ. Các em học sinh cũng có thể liên hệ với tôi hoặc gặp trực tiếp để
được giải đáp các thắc mắc.
Trong Năm học mới này, tôi mong rằng mình có thể giúp các em học sinh Khối 6 trở nên tự tin và tự lập hơn trong học
tập, và từ đó, trở thành những học sinh giỏi của khối Trung học Cơ sở. Các em sẽ trải qua một giai đoạn thích nghi với
những nội quy và kỳ vọng mới cho học sinh Khối Trung học Cơ sở. Mặc dù thời gian thích nghi của mỗi em học sinh là
khác nhau nhưng tôi và các giáo viên sẽ luôn hỗ trợ các em trong quá trình này. Tôi tin rằng tất cả các em đều sẽ nắm
vững và hiểu rõ những kỳ vọng này trước khi năm học kết thúc và sẵn sàng để bước những bước tiếp theo trên con
đường học tập của mình.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý
brett.grant@gamudagardens.sis.edu.vn.

Phụ

huynh

vui

lòng

liên

hệ

với

tôi

qua

địa

chỉ

email:

Trân trọng,
Brett Grant
Thông điệp từ Cô Điều phối viên Khối 7
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Tôi là Claudine van Rensburg. Tôi đã sống ở Việt Nam từ năm 2018 và công tác tại trường SIS
bắt đầu từ tháng 5, 2019. Trong Năm học mới này, tôi vẫn sẽ tiếp tục giảng dạy bộ môn Tin học
và đảm nhận vai trò là Phụ trách học thuật Khối 7.
Tôi đến từ Port Elizabeth, Nam Phi. Tôi đã tốt nghiệp đại học bằng Cử nhân Thương mại,
chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Hệ thống thông tin. Sau đó, tôi theo học chương trình sau
Đại học của Đại học Nelson Mandela. Trong quá trình học tập tại đây, tôi đã có cơ hội giảng dạy
môn Tin học, Kinh tế và Kế toán tại Trường Trung học Phổ thông Alexander Road trong 3 năm.
Tôi cũng tìm được niềm yêu thích trong việc giảng dạy cho các học sinh thuộc lứa tuổi thiếu niên
và đã từng dành 2 năm huấn luyện cho đội bóng khúc quân cầu U14A. Tôi thường chơi khúc
quân cầu cho Presidents League vào cuối tuần và khi có thời gian.
Năm học mới này, tôi mong muốn các em học sinh sẽ học tập thật tốt trong tất cả các môn học và luôn hứng khởi khi
đến trường. Tôi mong sẽ được thấy các em phát triển hơn nữa trong năm nay. Bản thân tôi cũng rất vui khi năm học
này tôi được đảm nhận vai trò mới trong trường và có thể phát triển sự nghiệp của bản thân. Nếu có bất kỳ thắc mắc
nào, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ tới địa chỉ email: claudine.vanrensburg@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng,
Claudine van Rensburg
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 Thầy Điều phối viên Khối 8 & 9
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Tôi xin chào mừng Quý phụ huynh cùng các
em học sinh bước vào năm học mới. Tôi là
Gautier Quelin, Phụ trách học thuật bộ môn
Tiếng Anh. Đây là năm thứ hai tôi công tác
tại Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda
Gardens. Tôi đã hoàn thành Chứng chỉ Sau
đại học về Giáo dục tại trường Đại học Nottingham, Anh Quốc.

SIS trở nên rực rỡ và nhiều màu sắc hơn với khi không khí
Trung Thu đang đến gần.

Với vai trò là Phụ trách học thuật Khối 8 và
Khối 9, tôi sẽ cố gắng nỗ lực cùng với Nhà
trường xây dựng một môi trường học tập tích
cực, nơi các em học sinh có thể đạt được
mục tiêu học tập mình.
Nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ thắc mắc nào, Quý vị có thể liên hệ
với giáo viên chủ nhiệm của con hoặc liên hệ với tôi qua địa chỉ
email: gautier.quelin@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng,
Gautier Quelin

Thông điêp từ Cô Điều phối viên Khối ICGSE
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học
sinh,

Học sinh IGCSE cùng nhau trang trí lớp học.

Chào mừng Quý vị và các em bước vào
Năm học 2020-2021!
Tôi là Maria Batac. Đây là năm học thứ hai
tôi đảm nhận vai trò là Phụ trách học thuật
bộ môn Toán học. Tôi cũng là Chủ nhiệm
Khối IGCSE 1 và 2 và là Cán bộ phụ trách
Kỳ thi Cambridge của trường. Tôi đã giảng
dạy tại trường được 7 năm. Tôi tốt nghiệp
bằng Cử nhân Đại học chuyên ngành Toán
học cho Khối Trung học cơ sở và có bằng
Thạc sỹ về Toán học.
Tôi xin cảm ơn Quý Phụ huynh đã luôn tin tưởng, ủng hộ và tiếp tục
gửi gắm con em theo học tại Trường Quốc tế Singapore. Tôi mong
rằng tất cả các em học sinh và các thầy cô giáo sẽ có một năm học
mới với nhiều thành công và sức khỏe!
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ tới địa
chỉ email: maria.batac@gamudagardens.sis.edu.vn.
Trân trọng,
Maria Batac

Bức tranh rồng ấn tượng thể hiện khả năng hội họa tuyệt vời
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
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Thông điêp từ Thầy Điều phối viên Khối AS—A Level
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,
Tôi là Westley Venter, đến từ Nam Phi. Đất nước xinh đẹp này đã cho tôi cơ hội được chiêm
ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của thế giới và chính điều này đã nuôi dưỡng và phát triển niềm đam
mê về Khoa học trong tôi. Tôi lớn lên trong môi trường tràn đầy âm nhạc và vì vậy đối với tôi, âm
nhạc luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tình yêu với âm nhạc và khoa học trong
tôi dần phát triển khi tôi cảm nhận được mối quan hệ giữa chúng và nhận thấy rằng những kiến
thức và kỹ năng của hai bộ môn này có thể bổ trợ cho nhau.
Khi còn đi học, tôi luôn cảm thấy các tiết học thật khô khan và tôi không hiểu tại sao mình lại phải
học những môn học đó. Sau đó, tôi bắt đầu dành phần lớn thời gian cho những hoạt động nghệ
thuật mà tôi cảm thấy thú vị ở trường, chẳng hạn như tham gia vào Dàn hợp xướng, Đội kịch
nghệ, Đội Khúc quân cầu,... Chính những hoạt động này đã thôi thúc tôi tìm hiểu tại sao chúng
ta phải học và chúng ta nên học như thế nào.
Đại học chính là nơi tôi được học hỏi về công trình nghiên cứu của Tiến sỹ Howard Gardner và dần hiểu rằng con
người sở hữu những loại trí thông minh khác nhau. Thông qua công trình nghiên cứu đó, ta có thể thấy được bài kiểm
tra IQ (nhằm đánh giá sự thông minh của con người) chỉ giới hạn tập trung vào những nội dung như toán học, khả
năng ngôn ngữ, tư duy hình học không gian,... và không đánh giá những loại trí thông minh khác như khả năng đọc
ngôn ngữ hình thể hay khả năng đá bóng một cách hoàn hảo. Những điều này đã hình thành nên niềm đam mê của
tôi với giáo dục nói chung và khiến tôi thêm tò mò về tâm lý của con người trong giáo dục.
Tôi tốt nghiệp bằng Cử nhân Đại học về Giáo dục chuyên ngành Khoa học tự nhiên tại trường Đại học Pretoria năm
2012. Tôi bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của mình ngay sau khi tốt nghiệp tại một trường công ở Nam Phi trong 5 năm
với vai trò là giáo viên môn Toán cho Khối Trung học Phổ thông. Công việc này đã giúp tôi có cơ hội tham gia vào
nhiều hoạt động huấn luyện thể thao như khúc quân cầu, bóng bầu dục, điền kinh,... và từ đó khiến tôi cảm thấy hiểu
hơn về những điều ta có thể học được.
Sau năm năm công tác đó, tôi bắt đầu đi tới các quốc gia khác. Năm 2017, tôi giảng dạy tại một trường Quốc tế ở Abu
Dhabi với vai trò là giáo viên môn Khoa học. Sau đó, tôi đến Việt Nam và dạy tiếng Anh cho một trung tâm ở đây. Đầu
năm học 2018, tôi bắt đầu giảng dạy môn Khoa học tại SIS cho Khối lớp 8 và môn Vật lý cho Khối ASL/AL.
Tôi bắt đầu công tác tại trường từ đó và trong năm học mới này, tôi được bổ nhiệm làm Phụ trách học thuật bộ môn
Khoa học và là Chủ nhiệm Khối ASL/AL – khối lớp tôi sẽ giảng dạy môn Vật Lý. Tôi mong rằng tôi có thể giúp các em
học sinh tìm ra thế mạnh của mình và hiểu rằng mỗi em đều có một thế mạnh riêng. Các em sẽ học cách để phát huy
khả năng của mình vì mỗi em có một phương pháp tiếp thu kiến thức khác nhau. Tôi luôn mong muốn có thể giúp tăng
thêm giá trị cho cuộc sống của các em theo nhiều cách khác nhau.
Tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ có một năm học tuyệt vời và phát triển được hết khả năng của bản thân. Nếu có bất
kỳ thắc mắc nào, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ tới địa chỉ email: westley.venter@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng,
Westley Venter
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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Học sinh được ghép lớp để cùng nhau làm đèn lồng. Hoạt động này giúp các em có cơ hội được làm việc
nhóm, thảo luận và sáng tạo. Qua đó học sinh sẽ đạt được các mục tiêu học tập của trường, bồi dưỡng khả
năng giao tiếp và tinh thần 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
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