SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ GAMUDA GARDENS

Tháng Chín 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 Chuyên gia Tư vấn Học đường
 Thông điệp từ Chủ nhiệm Khối KIK
 Thông điệp từ Chủ nhiệm Khối 8 & 9
 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

Thật khó để tin rằng Học phần 1 sắp kết thúc.
Nhà trường đã và đang tổ chức rất nhiều
chương trình thú vị và bổ ích thú vị cho các
em học sinh tại Trường Quốc tế Singapore @
Gamuda Gardens.
LỄ KHAI GIẢNG CỦA KHỐI SVIS
Tôi xin cảm ơn Quý Phụ huynh đã tham dự Lễ
khai giảng của Khối SVIS vào ngày 5 tháng 9.
Nhà trường rất vinh hạnh khi được đón tiếp
một số đại biểu từ Phòng Giáo dục đến dự Lễ
khai giảng. Chúng tôi cùng với các bậc Phụ
huynh và các em học sinh đã có dịp được thưởng thức các màn biểu diễn
từ các học sinh vô cùng tài năng của Khối SVIS. Đây thật sự là một ngày
rất đặc biệt đối với toàn thể nhân viên, Quý Phụ huynh và học sinh Khối
song ngữ SVIS.
TẾT TRUNG THU
Các em học sinh vô cùng thích thú với các hoạt động của Nhà trường
trong dịp Lễ hội Trung thu. Sự kiện Trung thu năm nay bắt đầu với màn
diễu hành của các học sinh Khối Mầm non KIK, tiếp theo là màn Múa Lân
và sau đó là các tiết mục biểu diễn tuyệt vời của các em học sinh.
Sau khi chương trình kết thúc, học sinh các lớp được ghép đôi cùng tham
gia vào hoạt động đọc sách và làm bánh trung thu trong căng tin trường.
Tôi rất vui khi thấy các em học sinh lớp lớn tích cực giúp đỡ các em học
sinh nhỏ tuổi hơn. Các em đang cùng nhau bồi đắp sự tin tưởng, tương
trợ lẫn nhau và tình bạn. Nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều các hoạt
động cho các lớp ghép đôi cho các em học sinh trong năm học này.
BẢNG TIN TRƯỜNG CHO HỌC SINH
Nhà trường đã chuẩn bị Bảng tin trường cho học sinh để cập nhật những
thông tin quan trọng mà các em học sinh cần lưu ý, chẳng hạn như về xe
buýt, thông báo hàng tuần, các sự kiện sắp tới, v.v. Thông báo cũng sẽ
được phổ biến tới các em học sinh trong lớp vào thứ Hai hàng tuần, tuy
nhiên Phụ huynh hãy khuyến khích các em thường xuyên xem Bảng
thông tin
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BUỔI CHỤP ẢNH CÁ NHÂN
Học sinh toàn trường đã có Buổi chụp ảnh cá nhân từ ngày 24 đến
26 tháng 9 vừa qua. Quý vị sẽ nhận được ảnh cá nhân của con
cùng với ảnh chụp tập thể lớp vào cuối năm học này.

Đại diện từ Phòng Giáo Dục quận Hoàng Mai cùng với Cô Els
và Cô Nghị

ĐỒNG PHỤC
Quý Phụ huynh xin lưu ý thời tiết đang chuyển mùa và thời tiết lạnh
đôi khi sẽ khiến học sinh gặp khó khăn trong việc thực hiện đúng
nội quy đồng phục của Nhà trường. Tuy nhiên, các em học sinh
vẫn cần phải mặc đúng đồng phục khi đến trường.
Nhà trường có bán áo khoác đồng phục và áo khoác thể dục mà
học sinh có thể mua để mặc trong mùa đông. Ngoài ra, học sinh có
thể mặc áo dài tay hoặc áo nỉ bên trong áo khoác để giữ ấm.
Học sinh chỉ được mặc áo khoác màu xám hoặc màu trắng trơn
bên ngoài áo đồng phục khi không khí lạnh tăng cường.
Học sinh cũng cần đi đúng giày theo như quy định về đồng phục
của trường trong Sổ tay học sinh (Giày kín mũi màu đen, xám hoặc
trắng). Quý Phụ huynh hãy hướng dẫn các con cách buộc dây giày
bởi tôi đã thấy nhiều học sinh bị tuột dây giày đi lại quanh trường.
Việc các con vấp phải dây giày khi lên xuống cầu thang là vô cùng
nguy hiểm.

THAM QUAN TRƯỜNG
Quý Phụ huynh lưu ý thông báo cho văn phòng trường Tòa A nếu
như Quý vị muốn đến tham quan trường học. Quý vị cũng cần
thông báo với nhân viên bảo vệ của Nhà trường trước khi vào và
lấy thẻ Khách. Nhân viên văn phòng sẽ hỗ trợ và thông báo cho
nhân viên mà Quý Phụ huynh có nhu cầu gặp mặt. Vì sự an toàn
Học sinh cấp 1 Song ngữ vui mừng trong ngày Khai Giảng đầu của các em học sinh, Quý Phụ huynh vui lòng không đi lại quanh
năm
trường, đi vào căng tin hoặc đi đến lớp học của con mà không có
sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường. Nhà trường rất mong
nhận được sự thông cảm của Quý vị.

Học sinh lớp 9 trình diễn bài hát Để Mị Hát Cho Mà Nghe

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

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC TẬP
Nhà trường đã và đang cung cấp nhiều chương trình nhằm giúp
những em học sinh cần sự hỗ trợ trong học tập, chẳng hạn như:
 Lớp Tiếng anh tăng cường - giúp các em học sinh rèn luyện
thêm khả năng Tiếng anh
 Lớp Bridging class - giúp những học sinh Trung học cần sự hỗ
trợ trong từng môn học cụ thể
 Lớp học nhóm được tổ chức bởi các em học sinh trong giờ ra
chơi.
 Lớp được thầy Grant, chủ tịch hội học sinh điều phối.
 Lớp học bồi dưỡng kiến thức do thầy Ducher tổ chức nhằm
giúp
 học sinh giải đáp thắc mắc về môn Toán và hỗ trợ các em hoàn
 thành bài tập về nhà
 Lớp học thêm môn Khoa học do thầy Misiak tổ chức.
Nếu học sinh có nhu cầu cần hỗ trợ trong học tập nhưng chưa
tham gia vào một trong những lớp này,
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Quý Phụ huynh có thể liên hệ với Điều Phối viên học thuật.
Ngoài ra, các em học sinh đợi cha mẹ đến đón sẽ tham gia vào câu
lạc bộ Bài tập về nhà (miễn phí) trong căng tin trường để hoàn
thành bài tập về nhà của các em. Các em học sinh sẽ được giám
sát khi tham gia vào câu lạc bộ này.

Giáo viên Cấp 1 cùng với tiết mục múa đẹp mắt

HỌP PHỤ HUYNH
Nhà trường đã gửi thư thông báo về các cuộc họp Phụ huynh diễn
ra vào mùng 9 và mùng 10 tháng 10. Học sinh toàn trường sẽ tan
học lúc 14:45 vào hai ngày này. Nếu học sinh ở lại trường để đợi
bố mẹ, các em sẽ ngồi đợi trong căng tin và Quý vị sẽ đến đón con
ở căng tin sau khi cuộc họp kết thúc. Nhà trường rất mong được
gặp và trao đổi với Quý Phụ huynh trong các cuộc họp Phụ huynh
sắp tới.
OBV
Các em học sinh rất thích thú với hoạt động trải nghiệm OBV trong
Học phần 1. Khối 9, lớp GAC, AS, A-levels và Lớp 6 Quốc tế đều
quay trở lại trường với sự hứng khởi và gia tăng tình đoàn kết với
các bạn cùng lớp của mình. Quý Phụ huynh hãy khuyến khích các
con tham dự chương trình trải nghiệm này và không nên ủng hộ
con tìm lý do để tránh tham gia. Rèn luyện học sinh cách đạt được
mục tiêu và bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân là một mục
tiêu quan trọng mà các em học sinh sau khi tham gia chương trình
đều đánh giá cao những trải nghiệm này.

Mâm cỗ Trung Thu tại SIS

QUÀ TẶNG
Ngày Nhà giáo đang đến gần, Quý Phụ huynh xin lưu ý không tặng
tiền cho giáo viên. Nếu Quý Phụ huynh làm như vậy, Nhà trường
sẽ hoàn trả lại cho Quý vị. Nếu Quý vị muốn thể hiện sự trân trọng
tới thầy cô, Quý vị có thể gửi tặng những món đồ nhỏ với giá trị
phù hợp như socola, hoa, v,,v,, Quý vị cũng có thể gửi cho giáo
viên những lời nhắn cảm ơn.. Đối với nhà trường, sự ủng hộ của
Quý vị mang lại ý nghĩa rất to lớn vượt lên trên cả những giá trị về
vật chất.
KỲ NGHỈ HỌC PHẦN 1
Quý Phụ huynh xin lưu ý rằng học sinh sẽ bắt đầu kỳ nghỉ Học
phần 1 từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 10 và quay trở lại trường vào
Thứ 2, ngày 21 tháng 10. Học sinh cần đi học đầy đủ vì học phần 2
sẽ bao gồm nhiều bài giảng và các bài ôn tập. Kỳ thi Học kỳ I năm
nay sẽ bắt đầu vào từ ngày mùng 9 đến 18 tháng 12.

Học sinh KIK rước đèn tại Lễ Hội Trăng Rằm

Tôi mong rằng năm học mới sẽ diễn ra tốt đẹp và như mọi khi, nếu
Quý vị có 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

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 và các em học sinh,

Các em học sinh rất thích thú với tiết mục Múa Lân

Vì Học phần 1 sắp kết thúc, Nhà trường sẽ
sắp xếp buổi họp để trao đổi với Quý Phụ
huynh về những tiến bộ mà các con đã đạt
được vào tuần thứ 2 của tháng 10. Chúng
tôi khuyến khích tất cả Phụ huynh tham dự
vào những buổi trao đổi này.
Nhà trường luôn nỗ lực nâng cao môi
trường học tập và kết nối cộng đồng nhà
trường. Quý vị không chỉ đóng vai trò quan
trọng đối với sự thành công trong học tập
của các con mà còn cả sự phát triển của Nhà trường. Trong những
tháng tới, Nhà trường sẽ tổ chức nhiều các hoạt động khác cho cho
học sinh, chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ
Quý phụ huynh.
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 Cô Hiệu phó khối Tiểu học
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,
Học sinh cùng nhau làm bánh Trung thu

Hoạt động làm bánh Trung thu thật là vui.

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 chân thành cảm ơn Quý vị đã đồng
hành cùng với Nhà trường trong sự kiện Tết
Trung thu vừa qua. Những chiếc đèn lồng xinh
xắn đã được trang trí tại các lớp học!
Nhằm giúp Nhà trường có một môi trường học
tập an toàn và quy củ, Quý Phụ huynh học
sinh khối Tiểu học vui lòng lưu ý rằng:
 Tránh để các con ăn quá nhiều đồ ăn
vặt.Học sinh không nên mang kẹo và đồ ăn không tốt cho sức
khỏe đến trường. Hạn chế học sinh không mang theo tiền khi đến
trường là cách để nhắc các con ăn ít đồ ăn vặt hơn.
 Thông báo với giáo viên chủ nhiệm nếu Quý vị muốn tổ chức sinh
nhật cho các con. Việc tổ chức sinh nhật cần có sự đồng ý của
Ban Giám Hiệu và các buổi sinh nhật thường sẽ được tổ chức vào
tiết cuối của ngày học. Quý Phụ huynh lưu ý nên hạn chế các đồ
ăn không tốt cho sức khỏe của các con vì một số lớp tổ chức 2
đến 3 sinh nhật hàng tháng!
 Học sinh không đi dép không quai, crocs và giày hở mũi khi đến
trường (Học sinh chỉ có thể mang dép xỏ ngón trong tiết học bơi)
 Giúp con sắp xếp ngăn nắp, nhắc nhở con mang đủ tất cả bài tập
về nhà và mang bài tập, sách vở tới trường hàng ngày..
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Nhắc nhở con không mang đồ chơi, đặc biệt là súng đồ chơi đến
trường vì đây là những thứ có thể gây mất tập trung học tập cho
con.

Nhà trường rất mong được gặp Quý Phụ huynh trong các cuộc họp
Phụ huynh sắp tới. Quý vị phụ huynh học sinh cấp 1 vui lòng liên hệ với
giáo viên chủ nhiệm để đặt lịch họp. Nếu Quý vị không thể sắp xếp để
tham gia buổi họp Phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm sẽ sắp xếp gặp và
trao đổi với Quý vị vào một ngày khác.
Trân trọng,
Julie Schaefer
Thông điệp từ cô Hiệu trưởng SVIS
Lớp 3L với chú rồng trang trí vô cùng ấn tượng.

Kính chào Quý Cha mẹ học sinh!
Tháng 9 – một tháng đầy hứng khởi, náo nức,
bận rộn vừa trôi qua! Bao Sự kiện và Kế hoạch
cần triển khai cho khởi đầu một năm học mới
thành công!
Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 và Lễ hội
Trăng rằm đã tổ chức trang trọng và thành
công tốt đẹp trong buổi sáng ngày 5-9-2019 và
ngày 11-9-2019. Các em học sinh thực sự
được sống trong niềm yêu thương của toàn xã
hội, mọi gia đình và nhà trường! Các em được
rước đèn, được xem múa lân! Và đặc biêt, các
em được trải nghiệm một hoạt đông đầy thú vi:
Học làm bánh Trung thu tại căng tin nhà trường!

Học sinh lớp 6 luyện tập đọc sách cùng với Tiến sĩ Tedford

Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai về phòng
chống dịch sốt xuất huyết và các bệnh dịch theo mùa, nhà trường vừa
tuyên truyền cho học sinh về phòng chống dịch vừa tổ chứ c phun thuố c
diệt muỗi và bọ gậy 2 lần/ tháng; các phòng học và cầu thang các tầng
được lau Cloramin B!
Nhằm giúp CMHS nắm được lịch thi HK và thu xếp cho con đi du lịch
không bị trùng vào thời gian thi trên, ban Giám hiệu gửi tới Quý vi Lịch
Thi học kì I, II của học sinh SVIS như sau:

HK

THCS

TH

I

-Từ 02-13/12/2019: Khối 6 – 9

Từ 04 – 11/12/2019 : Khối 1 - 5

II

-Từ 30/3 – 20/4/2020: Khối 9

Từ 28/4 – 08/5/2020: Khối 1 - 5

-Từ 04 – 15/5/2020 : Khối 6 – 8

Mong Quý CMHS hợp tác với nhà trường về các hoạt động giáo dục trên,
giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học!
Học sinh khối AS và A Level tham gia buổi thuyết trình từ
trường đại học UCLA

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

Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị trong việc giáo dục các
em học sinh để đạt được các kết quả cao.
Regards,
Duong Thanh Nghi
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Thông điệp từ cô Hiệu trưởng KIK
Kính chào Quý CMHS!

Thầy Hayes mở màn cho Diễn Đàn các trường đại học Mỹ
được tổ chúc tại trưởng SIS

Lời đầu tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu
sắc tới toàn thể Quý phụ huynh đã ủng hộ và
hợp tác với Nhà trường trong ngày Khai giảng
- ngày 5/9 vừa qua. Các tiết mục biểu diễn đặc
sắc được thể hiện bởi các em học sinh ở các
lứa tuổi khác nhau đã góp phần tạo nên sự
thành công trong buổi lễ này. Và có lẽ ngày
hạnh phúc nhất, vui nhất của tháng 9 đó là
Ngày tết trung thu, ngày mà cả trường nô nức
phấn khởi từ các cô giáo đến học sinh xúng
xính trong trang phục truyền thống. Những kỷ
niêm khó phai mờ đó là màn múa Lân vui
nhộn, rộn ràng với những tràng cười bất tận. Cảm ơn tất cả các Phụ
huynh đã chuẩn bị đồ ăn cho các các con để các con có 1 bữa tiệc
Buffet vui vẻ và đáng nhớ.
Các em học sinh đều rất háo hức về hoạt động trải nghiệm đi Dã ngoại
vào tháng 9. Các bạn nhỏ lớp Bunny có cơ hội được đi dã ngoại tới
Kidplay, còn các bạn lớp K1 Unicorn thì dành thời gian ở Play and
Learn. Riêng các anh chị lớp K2 Panda đã rất hào hứng tham gia
Xưởng Art Tý Toáy để cùng nhau tạo nên những sản phẩm nghệ thuật
đẹp mắt
Chúng tôi rất vui được lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị qua email:
thuy.vuthi@gamudagardens.kinderworld.edu.vn.
Trân trọng,
Vu Thi Thuy
Thông điệp từ Chuyên Gia Tư Vấn Học Đường

Diễn Đàn với sự tham gia của hơn 30 trường Đại học trên
khắp lãnh thổ Hoa Kỳ

Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,
Tôi là Michael H Hayes, hiện đang làm việc tại
Trường Quốc tế Singapore Gamuda Gardens,
Hà Nội. Là Chuyên gia tư vấn học đường mới
của Nhà trường, tôi mong muốn có cơ hội làm
việc với tất cả các em học sinh và giúp đỡ
Quý phụ huynh. Tôi bắt đầu sự nghiệp làm
Chuyên gia Tư vấn học đường tại Colorado,
Hoa Kỳ và đã làm tại nhiều nước trên thế giới.
Tôi đã từng làm việc tại Trung Quốc, Thái
Lan, Miến Điện, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Tôi rất
vui khi có cơ hội đến Hà Nội và trở thành một
phần của ngôi trường này - nơi đang từng
bước phát triển nhanh chóng với những em
học sinh ưu tú.

Các em học sinh được tư vấn về con đường học vấn trong
tương lai

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

Với vai trò cố vấn, tôi sẽ nỗ lực để tư vấn cho các em học sinh về con
đường đại học và hỗ trợ các em trong học tập. Với nhiều năm làm việc
trong lĩnh vực này, bằng những kinh nghiệm đã tích lũy, tôi sẽ giúp Quý
Phụ huynh và các em học sinh hiện thực hóa mong ước về giảng
đường đại học.. Quý Phụ huynh xin vui lòng liên hệ với tôi nếu có nhu
cầu
tư
vấn
về
học
tập
qua
email:
michael.hayes@gamudagardens.sis.edu.vn hoặc văn phòng trường.
Trân trọng,
Micheal H. Hayes
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Thông điệp từ Thầy Chủ Nhiệm khối KIK

Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh Mầm Non KIK,
Học phần 1 đang gần kết thúc, các giáo viên Mầm non KIK đã làm việc rất chăm chỉ và dành nhiều
thời gian để đảm bảo các em học sinh đi vào nề nếp và tuân theo đúng quy định của lớp học và kỳ
vọng của Nhà trường. Chúng tôi rất tự hào về các em học sinh Mầm non KIK! Các em đã thích
ứng nhanh với lịch học mới và thể hiện sự hào hứng trong học tập cũng như là trong việc trở
thành thành viên của gia đình KIK @ Gamuda Gardens.
Nhà trường khuyến khích Quý Phụ huynh trò chuyện với con về tất cả những điều mà các con được trải nghiệm tại
trường, chẳng hạn như: thông tin về giáo viên của con, của các bạn, bài tập ở trường, các trò chơi, các câu truyện,
tranh ảnh, bài tập về nhà của con, v.v ... Nhà trường cũng khuyến khích Quý vị đọc bản tin tuần để không bỏ sót các
thông tin quan trọng. Bản tin tuần thường được gửi cho Quý Phụ huynh qua email và Sổ tay học sinh. Quý vị vui lòng
đọc các bản tin và trò chuyện với con về các sự kiện được đề cập đến, và đặc biệt là các bức ảnh được gửi về hàng
tuần. Việc dành thời gian trao đổi với con về học tập có thể giúp Phụ huynh có cái nhìn sâu sắc hơn về quá trình phát
triển của các con. Nếu các em có thể nói chuyện cởi mở và tự tin về các hoạt động ở trường, đây là dấu hiệu tốt cho
thấy các con đang phát triển theo hướng tích cực. Nhưng nếu các con tỏ ra miễn cưỡng hoặc do dự khi nhắc đến
những hoạt động này, có thể các em đang có một số vấn đề cần được lưu ý.
Ngoài ra, việc trao đổi với giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cũng vô cùng quan trọng. Nhà trường luôn
đánh giá cao những nỗ lực của Quý Phụ huynh trong việc trao đổi với giáo viên và đây là một đóng góp giá trị cho sự
thành công trong tương lai của các em học sinh.
Trân trọng,
Tiến sĩ Noel Geoghegan

Học sinh lớp 4L làm Khủng Long hóa thạch trong giờ học
STEM

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

Trong học phần này, dự án STEM của học sinh là xây dựng
mô hình cỗ máy Rube Goldberg.
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Thông điệp từ Thầy Chủ Nhiệm khối 8 & 9
Kính gửi Quý phụ huynh,

Tiết học Khoa Học luôn thu hút sự tập trung của học sinh.

Học phần 1 của Học kỳ đầu tiên sắp kết thúc
và tất cả các giáo viên cũng như học sinh vẫn
miệt mài với hoạt động dạy và học.Tôi đã may
mắn được gặp một số vị Phụ huynh và rấtvui
mừng khi thấy Quý vị nhiệt tình hỗ trợ Giáo
viên nhắc nhở con để đảm bảo chất lượng
giáo dục cho học sinh. Việc trao đổi giữa Gia
đình và Nhà trường là rất cần thiết, vì vậy
mong rằng Quý vị sẽ dành thời gian để đọc
thông báo được GVCN gửi qua mail 2 tuần 1 lần. Quý vị có thể liên hệ
với GVCN nếu có các thắc mắc.
Tôi rất vui mừng thông báo rằng dự án STEM cho học phần 1 mang tên
“Rube Goldberg Machines” đang diễn ra rất suôn sẻ. Tôi biết rằng tôi
sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình chọn ra lớp chiến thắng. Dự án
tiếp theo của học sinh sẽ bắt đầu vào lúc Hội chợ Giáng Sinh được tổ
chức. Vì vậy, Quý vị hãy khuyến khích các con bắt đầu lên ý tưởng cho
gian hàng của lớp mình
Một lần nữa, tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị dành cho trường
SIS.
Trân trọng,
Westley Venter
Thông điệp từ cô Chủ Nhiệm khối AS– A Level & GAC
Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh Trường Quốc tế Singapore,

Các em học sinh nỗ lực luyện tập cho mùa giải thể thao sắp
tới

Các em học sinh đang chăm chỉ chuẩn bị cho Ngày hội thể
thao học phần 1

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 phần 1 của Nhà trường đang dần kết
thúc. Năm nay thực sự là một năm học thú vị
với rất nhiều những thành công. Tôi xin tuyên
dương đến các em học sinh về sự chăm chỉ
trong học tập mà các em đã thể hiện trên lớp.
Các em đều đã quen với các giáo viên mới,
các lớp học và những thói quen mới. Các giáo
viên đã hoàn thành xong bảng điểm và đánh
giá học tập cho học sinh.
Các cuộc họp Phụ huynh của Nhà trường đã
diễn ra. Việc tham dự cuộc họp và trao đổi với
các giáo viên là vô cùng quan trọng bởi đây là cách để đảm bảo các
con đang đi đúng hướng và đạt được tiến bộ trong học tập. Cách tốt
nhất để các em học sinh đạt được kết quả tốt là các em tham gia đầy
đủ và được giám sát về mặt học tập ở trường và ở nhà. Nhà trường
luôn đánh giá cao những nỗ lực và sự hỗ trợ từ Quý Phụ huynh vì điều
này cho thấy rằng Quý vị luôn mong muốn các con nhận được sự giáo
dục tốt nhất có thể.
Trân trọng,
Erin Roetker
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