TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI GAMUDA GARDENS

Tháng Mười Một 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.

THÀNH TÍCH HỌC TẬP
Trường quốc tế Singapore @ Gamuda
Gardens tiếp tục ghi nhận thêm nhiều em
học sinh đạt kết quả học tập nổi bật.
Nhà trường chúc mừng hai em học sinh
dưới đây đã đạt thành tích xuất sắc trong
Kỳ thi Quốc tế Cambridge A Level và
IGCSE 2019:


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 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

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

Em Lee Jong In lớp A Level đạt điểm
xuất sắc môn Kinh tế A-level, thành
tích Thủ khoa Việt Nam (Top in country) - Môn Toán A-level
 Em Ngô Hoài Anh lớp IGCSE đạt Thành tích thủ khoa thế
giới (Top in the World) - Môn Toán IGCSE
Trong tháng 7 năm 2019, các em học sinh Khối lớp 6 đã tham gia
vào Kỳ thi iPSLE (Kỳ thi tốt nghiệp bậc Tiểu học Singapore). Nhà
trường rất vinh dự thông báo học sinh Dương Triệu An lớp 7LB đã
nhận được Giấy chứng nhận thành tích xuất sắc Môn Toán và Bằng
khen xuất sắc từ SEAB (Ủy ban Khảo thí – Bộ Giáo dục Singapore).
Những giải thưởng này ghi nhận tài năng, sự cống hiến và quyết
tâm của thầy và trò Nhà trường. Một lần nữa, tôi xin chúc mừng Quý
phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh.
CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM KỸ NĂNG SỐNG OBV
Vào Thứ Sáu ngày mùng 8 tháng 11 vừa qua, Nhà trường đã tổ
chức một buổi họp mặt cho Quý phụ huynh có con đang theo học
Khối lớp 4 và lớp 5 vì đây sẽ là lần đầu tiên các em học sinh lớp 4
được tham dự hoạt động 2 ngày qua đêm tại trường. Các em đều
rất háo hức và mong chờ được trải nghiệm chương trình năm nay
với nhiều hoạt động bổ ích và lý thú; trau dồi thêm những kỹ năng
mới và gắn kết hơn với các bạn cùng lớp. Tôi xin cảm ơn Quý vị đã
dành thời gian tham dự buổi họp với Nhà trường.
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SIS@Gamuda chào đón Halloween
bằng những trang trí vui nhộn

LƯU Ý KHI TAN HỌC
Quý Phụ huynh xin lưu ý rằng các em học sinh sống trong khu vực
Gamuda hoặc tự về nhà bằng xe Grab hoặc được tài xế đến đón phải
được sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ trước khi tự ra về. Học sinh
không được tự ý rời khỏi trường nếu như cha mẹ không liên hệ
trước với Nhà trường và được Ban giám hiệu đồng ý. Học sinh được
phép rời trường sẽ được phát Thẻ EXIT PASS (Thẻ rời trường) để
xuất trình cho bảo vệ khi ra ngoài. Vào giờ tan học buổi chiều, cổng
chính của trường sẽ chỉ dành cho xe buýt đến đón học sinh. Quý vị vui
lòng đón con tại cổng phụ gần Tòa nhà A.
Rất mong sự hợp tác của Quý vị để cùng Nhà trường thực hiện đúng
quy định trên, giúp các con có một môi trường học tập an toàn và lành
mạnh.
LỄ HỘI HALLOWEEN
Các em học sinh rất thích thú với các hoạt động trong ngày lễ Halloween năm nay khi cùng với các anh chị học sinh lớp lớn sáng tạo nên
những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh. Năm nay Nhà trường đã tổ chức
Cuộc thi hóa trang cho các em học sinh để lựa chọn ra những em có
trang phục đẹp và độc đáo nhất. Dưới đây là các em đoạt giải trong
cuộc thi này:
Tiểu Học
Giải Nhất

Nguyễn Hoàng Minh Phúc (5A)

Giải Nhì

Kwon Ju Eun (4L)

Giải Ba

Jang Hyun Seo (3L)

Trung Học Cơ Sở
Các em học sinh hào hứng tham gia
cuộc thi Trang phục Halloween

Giải Nhất

Choi Hyun Hee (6LB)

Giải Nhì

Nguyễn Hải Minh (7B)

Giải Ba

Lê Hiểu Mi (8LB)

High School
Giải Nhất
Giải Nhì
Giải Ba

Phạm Quỳnh Hạnh Duyên (GAC)
Võ Gia Hân (IGCSE 2C)
Trịnh Quốc Đạt (IGCSE 2C)
Nhóm học sinh cấp 3 Hàn Quốc

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Thay mặt Nhà trường và toàn thể đội ngũ giáo viên, tôi xin chân thành
cảm ơn các Quý vị phụ huynh đã gửi tặng những bó hoa, món quà ý
nghĩa và những lời chúc tuyệt vời dành cho tất cả giáo viên và đội ngũ
quản lý Nhà trường. Chúng tôi vô cùng xúc động bởi những tình cảm
và tấm lòng của Quý vị. Chúng tôi rất trân trọng điều đó, cảm ơn Quý
vị một lần nữa!
Những trang phục độc đáo đạt giải thưởng.

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

HỘI CHỢ GIÁNG SINH
Nhà trường xin thông báo Hội chợ Giáng sinh sẽ được tổ chức vào
Thứ Bảy, ngày 7 tháng 12, từ 10:00 đến 12:00. Các lớp sẽ chuẩn bị
các gian hàng khác nhau như gian hàng bán đồ ăn, các mặt hàng xinh
xắn độc đáo và tổ chức chơi nhiều trò chơi thú vị.
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Số tiền thu được từ gian hàng của các lớp sẽ được quyên góp cho
Ủy Ban Bác Ái Xã Hội Caritas Việt Nam. Nhà trường mong rằng Quý
Phụ huynh có thể dành thời gian để tham gia sự kiện này cùng với
các con.

Các em học sinh Hàn Quốc rất hào hứng tham gia cuộc
thi.

Các chương trình của Caritas Việt Nam nhằm mục đích thúc đẩy sự
phát triển toàn diện của con người và cung cấp các cứu trợ khẩn
cấp. Caritas tổ chức các hội thảo về HIV / AIDS để tư vấn nhằm
tuyên truyền sự lây lan của dịch bệnh. Các hoạt động xã hội của
Caritas Việt Nam bao gồm các chiến dịch giúp Caritas tăng cường
giáo dục và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, cung cấp học bổng
cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Caritas Việt Nam
tổ chức các dự án về nguồn nước để cải thiện sức khỏe cho bệnh
nhân mắc bệnh phong và hỗ trợ người khuyết tật.

Năm nay, Nhà trường tiếp tục dựng “Cây Trao Yêu Thương”, hoan nghênh mọi sự quyên góp từ học sinh, nhân viên và Quý phụ
huynh.
CUỘC THI ĐÁNH VẦN CHO KHỐI TIỂU HỌC
Cuộc thi Đánh vần cho Khối Tiểu học sẽ được tổ chức,vòng chung
kết của cuộc thi sẽ diễn ra tại phòng đa chức năng MPH trong buổi
tập trung học sinh vào ngày 18 tháng 12 lúc 14h00. Các em học sinh
đều rất háo hức và đang chuẩn bị cho sự kiện này.

KỲ THI HỌC KỲ 1

Hoạt động trang trí mặt nạ được tổ chức giữa các lớp.

Kỳ thi Học kỳ sẽ diễn ra từ ngày mùng 09 đến ngày 19 tháng 12. Chủ
nhiệm khối và Hiệu phó đã gửi lịch thi đến Quý phụ huynh. Nếu Quý
vị vẫn chưa nhận được lịch thi, vui lòng liên hệ với văn phòng Nhà
trường. Quý Phụ huynh sẽ nhận được bảng điểm của các con trong
cuộc Họp Phụ huynh tới diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 2.

KỲ NGHỈ GIÁNG SINH
Nhà trường sẽ bắt đầu nghỉ lễ Giáng sinh từ ngày 20 tháng 12 đến
ngày 6 tháng 1 năm 2020. Tôi xin chúc Quý Phụ huynh cùng gia đình
có một Giáng sinh an lành và một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh
phúc. Mong Quý vị và các em sẽ tận hưởng những chuyến du lịch vui
vẻ bên gia đình và trở lại trường tràn đầy năng lượng.
Nhà trường chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị.
Tôi mong rằng thầy và trò sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công
hơn nữa trong năm học này và như mọi khi, nếu Quý vị có bất kỳ
Học sinh lớp AS và các em học sinh lớp Tiền tiểu học đã có rất
thắc mắc hoặc đóng góp tích cực nào cho Nhà trường, xin vui lòng
nhiều niềm vui khi tham gia hoạt động này.
liên hệ với tôi theo địa chỉ email: lorraine.els@gmaudagardens.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
Fax: (84-24) 62620639

Trân trọng,
Lorraine Els
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Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó khối THCS và THPT
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,

Huy hiệu Sport Captains được trao cho các em học sinh trong
buổi tập trung toàn trường

Thật khó để tin rằng chúng ta đã đi qua
gần nửa năm học này! Như mọi năm, Nhà
trường sẽ tổ chức Hội chợ Giáng sinh vào
ngày 07 tháng 12. Hội chợ Giáng sinh luôn
là sự kiện tuyệt vời được mong đợi trước
kỳ nghỉ lễ. Năm nay, các em học sinh sẽ
kết hợp các yếu tố STEM để xây dựng kế
hoạch kinh doanh cho gian hàng Giáng
sinh của lớp! Nhà trường khuyến khích
các em vận dụng những kiến thức đã học
được vào các hoạt động dự án, và chúng
tôi thực sự mong chờ được thấy kết quả từ dự án giáo dục gắn liền
với những nỗ lực sáng tạo này của các em.
Nếu Quý vị có bất kỳ đóng góp tích cực nào, xin vui lòng liên hệ với
tôi theo địa chỉ email sau:
michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng,
Michael Ogden
Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó khối Tiểu Học
Kính gửi Quý phụ huynh và các em học sinh,

Nhà Red Dragons và nhà Black Phoenix Houses đã có một
trận bóng đá gay cấn

Các hoạt động thể thao lý thú được tổ chức dành cho ba nhà
Black Phoenix, Red Dragon và Golden Lion

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 muốn dành một vài dòng dưới đây để
chia sẻ với Quý vị về trẻ em và khoảng thời
gian ngủ mà các em cần. Theo các chuyên
gia y tế, trẻ em ở bậc Tiểu học nên ngủ 10
tiếng hoặc 11 tiếng mỗi đêm để não bộ và
cơ thể phát triển khỏe mạnh. Những em ngủ
đủ giấc mỗi tối học tốt hơn ở trường và gặp
ít vấn đề về kỷ luật hơn, chẳng hạn như việc
thiếu tập trung. Vào các buổi tối trước ngày
đi học, nhằm đảm bảo rằng các con ngủ đủ
10tiếng, Quý Phụ huynh nên nhắc các con
tắt đèn đi ngủ trước 9 giờ tối để có thể thức dậy vào 7 giờ sáng hôm
sau. Thời lượng này tưởng chừng như quá dài, nhưng sẽ giúp các
emcó thể phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.
Nhằm giúp các con đạt được nhiều thành công trong học tập và phát
triển sức khỏe toàn diện về thể chất và tinh thần, Quý Phụ huynh
nên tạo cho con thói quen đi ngủ đúng giờ và ngủ đủ giấc mỗi ngày.
Trân trọng,
Julie Schaefer
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Thông điệp từ Cô Hiệu Trưởng khối Song ngữ SVIS
Kính gửi Quý Phụ huynh
Tháng 11 sắp kết thúc! Đây là tháng cao điểm vừa học vừa ôn tập, chuẩn bị Thi học kì I (KTHKI). Kính
mong các Quý vị theo dõi và đôn đốc các em ôn tập kĩ, làm tốt bài thi HK. Để tránh căng thẳng và mệt mỏi
cho các em, nhà trường bố trí mỗi ngày thi 1 môn. Xin thông báo lại kịch thi HKI của các em khối Song ngữ
- SVIS:
THCS: từ ngày 26/11/2019 đến ngày 7/12/2019
Tiểu học: từ ngày 4/12/2019 đến ngày 7/12/2019.

Quý phụ huynh cố gắng thu xếp kì nghỉ du lịch của gia đình tránh thời gian thi HKI, để các em được tham
dự đủ các bài thi. Hạn chế viêc thi bù sau kì thi chung của toàn trường. Quý vị cũng tăng cường chăm lo
việc ăn, nghỉ và vui chơi hợp lí cho các con để đảm bảo các con có sức khỏe tốt trong đợt Thi.
Các em học sinh! Để bài thi của các em đạt kết quả tốt, các em cùng thực hiện một số kinh nghiệm sau:





Chủ động ôn tập kĩ các ND trong Đề cương ôn tập môn học. Không thức khuya quá. Ăn ngủ đúng giờ. Không chơi máy tính.
Bình tĩnh đọc kĩ đầu bài. Tự tin làm bài. Tập trung giải quyết các bài dễ trước. Bài khó làm sau.
Trình bày bài rõ ràng, mạch lạc. Tránh dập xóa nhiều. Chỉ dùng thước và bút mục kẻ giữa lỗi sai và viết lại xuống dưới.
Dành 5 phút cuối giờ: đọc kĩ, kiểm tra lại toàn bài. Chỉnh sửa lần cuối các lỗi sai. Rồi mới nộp bài thi cho thày, cô!

Quý vị và các em thân mến! Tháng 11 còn có một ngày đặc biệt: ngày 20 – 11, ngày cả xã hội tôn vinh, tri ân các thầy giáo, cô giáo
– những người ngày đêm âm thầm vun đắp cho sự nghiệp trồng người! Chúng tôi chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý cha
mẹ học sinh và các em đã dành tặng các nhà giáo chúng tôi những bó hoa tươi thắm, những tấm thiệp đầy ắp lời chúc ấm áp, nhân
kỉ niệm 36 năm - ngày nhà giáo Việt Nam!
Một lần nữa, kính chúc Quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công! Chúc các em vui khỏe, bước vào kì thi HKI tự tin và giành
nhiều điểm cao!
Chúng tôi rất vui được trao đổi, chia sẻ với Quý vị qua đia chỉ email: nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn.
Trân trọng
Dương Thanh Nghị
h

Thông điệp từ Cô Hiệu Trưởng khối Mầm non KIK

Kính chào Quý phụ huynh!
Học phần 1 trôi qua thật nhanh chóng, các con đã bước sang Học phần 2 của năm học với những sự kiện
lớn. Đầu tiên phải kể đến Ngày hội Thể thao của trường. Từ các học sinh bé nhỏ nhất trường - lớp Nursery class đến lớp Prep đều rất hào hứng, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động dưới nước cùng với sự
hướng dẫn nhiệt tình của thầy Tian và các cô giáo lớp mình. Sự kiện thứ hai đã để lại ấn tượng đẹp và
khó phai trong lòng tất cả các con đó là không khí tưng bừng của Lễ hội hóa trang Halloween. Các con đã
thật tuyệt vời khi được hóa thân thành người nhện, người dơi, cô bé, cậu bé phù thủy dễ thương, hay
nàng bạch Tuyết xinh xắn. Hơn nữa các con đã rất tự tin trong phần biểu diễn trang phục của mình, cùng
nhau chơi trò chơi Trick or Treat.

Học phần 2 đã bắt đầu và chào đón các con bằng những chủ đề học tập mới rất hay và bổ ích như chủ đề
về Thế giới động vật, Chủ đề về Nghề nghiệp, chủ đề về các Phương tiên giao thông hay chủ đề về Giáng
Sinh. Ngoài ra các con còn được trải nghiệm hàng tuần với các hoạt đông STEM của lớp mình. Chúng tôi hy vọng, mỗi ngày các
con đi học sẽ là một ngày vui, các con sẽ lĩnh hội thêm nhiều kiến thức, kỹ năng từ những hoạt động bổ ích trong lớp của mình.
Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng Quý vị và vẫn luôn mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của Quý Phụ huynh. Mọi ý
kiến đóng góp của quý vị xin được gửi qua email: thuy.vuthi@gamudagardens.kinderworld.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
Fax: (84-24) 62620639

Trân trọng,
Vũ Thị Thủy
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Thông điệp từ thầy Chủ nhiệm khối Tiểu học

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Điểm số của các nhà luôn rất sít sao. Ngày hội Thể Thao tiếp
theo sẽ được tổ chức vào tháng 1

Cây Trao Yêu Thương là một trong những hoạt động của tuần
Giáng Sinh. Sau khi quyên góp, học sinh sẽ viết tên và lớp của
các con lên các hình tương ứng.

Nhà trường và các em học sinh Khối Tiểu
học đã và đang có một khoảng thời gian học
tập vô cùng thú vị.
Các lớp Tiểu học đã có những trải nghiệm
mới thông qua những buổi học ngoại khóa
khác nhau ngoài trường học. Đây thực sự là
dịp tuyệt vời để các em học sinh có cơ hội
học hỏi thêm những kiến thức bên ngoài
sách vở thông qua hoạt động tham quan
những địa điểm và gặp gỡ những con người
mới.
Các giáo viên đã làm việc hết sức chăm chỉ để giúp các em học
sinh chuẩn bị cho Kỳ thi học kỳ 1 sắp tới và tôi hy vọng rằng các
em sẽ nỗ lực để đạt kết quả cao trong kỳ thi này. Trong suốt Kỳ thi,
Quý Phụ huynh vui lòng nhắc nhở các con đi ngủ đúng giờ để sức
khỏe về thể chất và tinh thần của các em sẽ phát triển một cách
toàn diện hơn.
Nhà trường rất mong được gặp tất cả Quý Phụ huynh và gia đình
trong Hội chợ Giáng sinh năm nay. Các em học sinh đã dành hết
tâm huyết để chuẩn bị cho gian hàng Giáng sinh của lớp. Vì vậy, sẽ
thật tuyệt vời nếu Quý vị dành thời gian đến tham dự và ủng hộ các
con trong ngày hội này.
Nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng cho các em học sinh tham gia
Chương trình trải nghiệm kỹ năng sống OBV. Đây là năm đầu tiên
các em học sinh Khối lớp 4 được trải nghiệm ngủ xa nhà nên đây
chắc chắn sẽ là một bước tiến lớn đối với các em. Học sinh Khối
lớp 5 đã tham gia vào chương trình này trong năm học trước nên
Quý phụ huynh có thể động viên các em rằng các em sẽ có một
khoảng thời gian vui vẻ và an toàn!
Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc đóng góp nào, xin vui lòng liên
hệ trực tiếp với tôi. Tôi rất sẵn sàng được giúp đỡ Quý vị.
Trân trọng,
Paul McKenney
Thông điệp từ cô Chủ nhiệm khối 6

Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,

Cây Trao Yêu Thương đang dần được treo nhiều thêm.

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

Nhà trường xin gửi lời chúc mừng tới các em
học sinh đã vượt qua Vòng loại của Kỳ thi
Olympic Toán học Châu Á - Thái Bình
Dương dành cho khối Tiểu học - APMOPS
diễn ra vào ngày 23 tháng 9 năm 2019 vừa
qua. Sau đây là danh sách các em học sinh:
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Tên học sinh

Lớp

Tên học sinh

Lớp

1

Alfred Goh Yu Yang

6LB

10

Nguyễn Thu An

6LA

2

Đặng Minh Châu

6B

11

Pham Minh Phuong

6B

3

Đào Bá Khôi

6LB

12

Pham Quang Huy

6C

4

Dương Minh Đức

6LB

13

Quách Diệu Linh

6B

5

Han Junu

6LA

14

Tran Chau Anh

6B

6

Hoàng Bá Nghĩa

6LA

15

Trần Quang Dũng

6LA

7

Nguyễn Hoàng Việt Anh

6C

16

Trịnh Duy Nguyên

6LA

8

Nguyễn Quốc Trọng

6C

17

Võ Nguyễn An Vy

6LB

9

Nguyễn Thị Hà Anh

6LB

Vòng loại có 44 học sinh tham gia và có 17 em đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra này. Các em học sinh đã thể hiện hết
khả năng của mình và chúng tôi rất tự hào về các em.
Bước vào Học phần 2, các em học sinh đã bắt đầu luyện tập chăm chỉ trong suốt thời gian tham gia Câu lạc bộ APMOPS để chuẩn bị tốt cho vòng thi sắp tới vào tháng 4 năm 2020.
Ngoài ra, trong Học phần 2 này, Bộ môn Toán của trường sẽ tổ chức Cuộc thi Toán Trung cấp dành cho học sinh Trung
học. Cuộc thi được chia thành 2 vòng. Vòng một là cuộc thi tự luận dành cho các em học sinh trong cùng lớp; và vòng
chung kết là cuộc thi vấn đáp theo từng Khối. Vòng chung kết sẽ được tổ chức trước toàn trường.
Nhà trường chúc các em gặp nhiều may mắn trong cuộc thi!
Nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email sau: maria.batac@gamugardens.sis.edu.com.
Trân trọng,

Maria Batac

Các em học sinh lên nhận bằng khen dành cho cá nhân xuất
sắc nhất trận đấu

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

Học sinh lớp 4L trình bày bài thuyết trình của mình trước toàn
trường.
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Thông điệp từ thầy Chủ nhiệm khối 7

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học sinh Dương Triều An nhận bằng khen với thành tích xuất
sắc trong kỳ thi IPSLE

Năm nay, Trường Quốc tế Singapore@Gamuda đã tham gia Giải đấu Thể
thao Hà Nội cùng với 4 trường quốc tế khác.
Ban đầu, Giải đấu sẽ tổ chức các cuộc thi
bóng rổ và bóng đá quanh năm cho cả học
sinh nam và học sinh nữ, với hy vọng rằng
Giải đấu sẽ mở rộng hơn trong những năm
tới. Đây thực sự là một cơ hội tốt để các em
học sinh trải nghiệm những cuộc thi đấu
mang đầy tính cạnh tranh.
Về nghệ thuật, Bộ môn Mỹ thuật sẽ tổ chức bán thiệp trong Hội chợ
Giáng sinh sắp tới. Bộ môn cũng sẽ trưng bày các tác phẩm của
học sinh trong sự kiện này. Nhà trường cũng hy vọng sẽ có thể tổ
chức một “Đêm hội Nghệ thuật” sôi động nữa trong Học phần 3.
Nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với tôi qua
địa chỉ email sau: yoann.labrue@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng,
Yoann Labrue
Thông điệp từ thầy Chủ nhiệm khối IGCSE 1 & 2

Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh,

Tinh thần đồng đội bùng nổ trong các trận đấu cọ sát với các
em học sinh trường khác

Tháng 11 là một tháng đầy bận rộn với nhiều
hoạt động và các giáo viên đã làm việc vô
cùng cần mẫn để giúp các em học sinh chuẩn
bị cho Kỳ thi Học kỳ 1 sắp tới sẽ bắt đầu vào
Thứ Hai ngày 9 tháng 12. Tôi đã dự giờ nhiều
lớp học và đã chứng kiến các sản phẩm và dự
án tuyệt vời mà học sinh sáng tạo ra trong các
bài học. Tôi mong rằng các em sẽ tiếp tục cố
gắng phát huy điều này.
Ngoài ra, tôi cũng rất vinh dự thông báo rằng các đội bóng của Nhà
trường đã tham gia thi đấu tranh Giải Thể thao Hà Nội với nhiều
trường học khác trong địa bàn thành phố.
Tôi hy vọng các em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công lớn hơn
trong thời gian tới. Các hoạt động ngoại khóa như thế này sẽ góp
phần giúp các em học sinh trở thành công dân toàn cầu.

Học sinh khối 5 từ Ciputra và Gamuda Gardens đã có một trấn
bóng tràn đầy nhiệt huyết.

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

Lịch thi đã được gửi đến Quý vị qua email, Quý phụ huynh vui lòng
liên hệ với tôi nếu có những câu hỏi đến lịch thi của học sinh.
Trân trọng
Sean Stokes
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