TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI GAMUDA GARDENS

Tháng Mươi Hai Năm 2019

Thư từ cô Hiệu trưởng
TẦM NHÌN
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.

Kính gửi Quý phụ huynh học sinh,
HỘI CHỢ GIÁNG SINH TỪ THIỆN
Cảm ơn Quý phụ huynh đã hỗ trợ và tham

SỨ MỆNH

gia cùng Nhà trường để tổ chức một Hội

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

chợ Giáng Sinh thành công năm nay.
Chúng ta đã có một lễ hội vui vẻ và ý
nghĩa tại SIS @ Gamuda Gardens. Được
thời tiết ủng hộ, các hoạt động trong khuôn khổ Hội Chợ Giáng
Sinh Từ Thiện đã diễn ra rất suôn sẻ. Chúng tôi hạnh phúc khi
được chứng kiến những nụ cười rạng rỡ của các em học sinh khi
tham gia các gian hàng trò chơi và bán đồ ăn.

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

Trong Hội chợ Giáng Sinh Từ Thiện năm nay, chúng ta đã gây quỹ
được 76.878.000 đồng, số tiền này sẽ được quyên góp cho Ủy Ban
Bác Ái Xã Hội Caritas Việt Nam .Thông qua chương trình “Cây
Trao Yêu Thương”, chúng tôi cũng đã quyên góp được 2.240.000
đồng cho tổ chức Rồng Xanh - Blue Dragon Foundation. Cảm ơn
Quý vị một lần nữa vì đã tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong việc giúp đỡ
những người có hoàn cảnh khó khăn.
BUỔI HÒA NHẠC VÀ DÀN ĐỒNG CA GIÁNG SINH:

Cảm ơn Quý phụ huynh đã tham dự buổi hòa nhạc Giáng sinh của
học sinh mầm non KK. Tôi xin cảm ơn các em học sinh KK, các
giáo viên mầm non, thầy Noel – Phụ trách học thuật Khối Mầm non
và Cô Thủy – Hiệu trưởng Khối Mầm non vì những đóng góp của
mình cho buổi biểu diễn. Các em học sinh đã luyện tập chăm chỉ và
thể hiện xuất sắc trong màn biểu diễn của lớp mình. Buổi biểu
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diễn đã mang lại những kỷ niệm thật đáng nhớ trước khi Nhà
trường bước vào Kỳ nghỉ đông!
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Chúng ta không thể không nhắc tới Dàn đồng cacủa Trường năm nay. Các em học sinh và thầy cô đã gây bất ngờ cho
toàn thể các trường SIS trong hệ thống Hà Nội với màn biểu diễn những khúc ca Giáng Sinh và trở thành điểm nhấn trong
Hội Chợ Giáng Sinh năm nay. Tôi hy vọng Quý vị đã được thưởng thức giọng ca tuyệt vời của họ. Tôi xin gửi lời cảm ơn
đến thầy Tamir và các thành viên trong Dàn đồng ca.
HỌP PHỤ HUYNH KHỐI MẦM NON KK
Buổi họp phụ huynh của khối Mầm non KK sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến 17 tháng 1 năm 2020. Nhà trường rất mong đợi
được đón tiếp Quý phụ huynh và trao đổi với Quý phụ huynh về tình hình học tập của con.

KỲ THI HỌC KỲ
Các em học sinh đã hoàn thành hết các bài thi trong kỳ thi Học Kỳ 1. Quý phụ huynh sẽ nhận được kết quả và bảng điểm
trong các buổi họp phụ huynh được tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng 2 năm 2020. Thông tin chi tiết về buổi họp này sẽ
được gửi tới phụ huynh trong tháng 1.
HỘP QUÀ TẾT TỪ THIỆN
Hội học sinh Trung học đang tiếp nhận vật dụng để chuẩn bị cho hoạt động “Hộp Quà Từ Thiện” dành tặng các bạn nhỏ
kém may mắn. Những vật dụng có thể quyên góp bao gồm những đồ dùng vệ sinh cá nhân như bàn chải, khăn mặt cho

đến những nhu yếu phẩm như gạo, đường. Hội học sinh sẽ gửi những Hộp Quà Tết này đến những gia đình có hoàn cảnh
khó khăn trước dịp Tết Âm lịch trong tháng 1. Nếu Quý vị muốn đóng góp cho chương trình ý nghĩa này, xin vui lòng gửi
các đồ dùng cho giáo viên chủ nhiệm lớp hoặc Văn phòng trường. Nhà trường trân trọng và cảm ơn sự ủng hộ và đóng
góp của Quý phụ huynh trong việc cùng Nhà trường chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn trong
cộng đồng
Thay mặt Ban Giám Hiệu và toàn thể cán bộ nhân viên Nhà trường, tôi xin kính chúc Quý phụ huynh có một mùa lễ hội vui
vẻ và một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Nếu Quý vị có kế hoạch đi du lịch, chúc Quý vị sẽ có một kỳ nghỉ an lành.
Hẹn gặp lại Quý phụ huynh và các em học sinh sau kỳ nghỉ lễ vào ngày 6 tháng 1 năm 2020.
Trân trọng
Ban Giám Hiệu Trường Liên Cấp Quốc Tế Singapore Gamuda Gardens

Các bạn nhỏ KK và màn đồng diễn vô cùng đáng yêu.
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Lời chúc mừng Giáng Sinh và Năm mới ấm áp
từ học sinh các lớp mầm non KK
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Những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng từ học sinh khối Tiểu học
được trưng bày và bán để gây quỹ Từ thiện
trong Hội chợ Giáng Sinh

Các phần quà rực rỡ khiến các bạn nhỏ vô cùng thích thú

Chúng ta đã tìm được em học sinh may mắn nhận được phần
quà đáng yêu này!

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

Các phần quà bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn
dành cho các em học sinh

Ông già Noel đang giúp cô Hiệu trưởng trao những món quà
cho các em học sinh may mắn

Dàn Đồng Ca với phần thể hiện các ca khúc Giáng Sinh xuất
sắc được đông đảo học sinh và các vị khách mời khen ngợi.
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Trò chơi ném mũ và giành giải thưởng vui nhộn

Quầy xúc xích phomai thương hiệu Mr. Phillips thu hút đông
đảo khách hàng

Như thường lệ, Hội Phụ Huynh Hàn Quốc luôn mang đến
Hội chợ gian hàng ẩm thực tuyệt vời
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Cô Craddock hỗ trợ các bạn tại gian hàng
của học sinh mầm non KK

Các em học sinh rất tích cực chăm chút
cho gian hàng Giáng Sinh của lớp mình

Trà sữa của lớp 7A là thức uống được yêu thích nhất
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Cùng thưởng thức hương vị ấm áp của cốc socola nóng và
những viên kẹo dẻo.

Cùng thử vận may và tài năng thiện xạ tại gian hàng trò chơi
của lớp 7LC

Trò chơi trả lời 3 câu hỏi giành cơ hội hội ném bánh cực kỳ vui
nhộn và hài hước với sự tham gia của cả học sinh và Giáo viên
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Gian hàng đặc biệt của lớp 6B tại Hội chợ năm nay.

Bạn có cơ hội giành được phần quà đáng yêu nếu tham gia
gian hàng của lớp 5L

Năm nay tại Hội chợ, các gian hàng được trang trí rất đa dạng.
Các em rất thích thú với gian hàng được trang trí theo âm
hưởng Halloween.
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