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THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh 

Học kì I vừa qua là một học kì khá bận rộn đối với các em, 

Nhà Trường cũng xin chúc mừng tất cả các em học sinh vì 

sự nổ lực của mình. Tất cả các thầy cô và các em học sinh 

đã cùng hướng về một mục tiêu được đề ra và có thể thấy 

sự tự hào đến từ những nổ lực ấy. 

Nhà trường cảm thấy rất tiếc vì tình hình dịch bệnh Covid-
19 nên đến thời điểm hiện tại Trường chưa thể tổ chức bất 
kì sự kiện nào. Dù vậy, vừa qua Trường đã tổ chức được 
Lễ hội Trung Thu cùng với một số hoạt động trong lớp. Nhà 
trường xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô đã tham 
gia tổ chức và trông nom các em học sinh khi tham gia lễ 
hội này. Với ngôi trường mang tầm cỡ Quốc tế, việc tổ chức 
và giao lưu văn hóa đóng một vai trò quan trọng đối với 
chúng tôi.  
 
Một số lớp tiểu học đã tổ chức những chuyến đi ngắn đến 
khu Midori Gardens cho môn khoa học và nhà trường nhận 
thấy đây thật là một chuyến trải nghiệm học tập thú vị đối 
với các em. 
 
Các em học sinh lớp 4,6 và 8 sẽ tham gia kiểm tra ISA vào 
ngày 5 - 6 tháng 10 và nhà trường hy vọng tất cả các em 
sẽ hoàn thành tốt bài kiểm tra. 
 
Học kì I đang dần khép lại, nhà trường hy vọng tất cả các 
thành viên của gia đình SIS tận hưởng khoảng thời gian 
nghỉ từ ngày 15 đến 18 tháng 10 thật vui vẻ và bình an. 
 
 
Chân thành cảm ơn! 
 
 
Mark Watling 
Hiệu trưởng 

 

NỘI DUNG TRONG THƯ 

 THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TIỂU HỌC 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TRUNG 
HỌC 

 SỰ NÂNG CẤP CỦA NHÀ TRƯỜNG 

 LỄ HỘI TRUNG THU/LỒNG ĐÈN 

 NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý  

 

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

 Thứ Năm ngày 1/10 – Lễ hội Trung thu 

 5-6 Tháng 10 – bài kiểm tra ISA dành cho học 

sinh khối lớp 4,6 và 8. 

 14 Tháng 10 – Kết thúc HKI 

 19 Tháng 10 – Bắt đầu HKII 

 19-20 Tháng 10 – chương trình OBV tại trường 

dành cho học sinh lớp 4. 

 22-23 Tháng 10 – chương trình OBV tại trường 

dành cho học sinh lớp 5 

 26-30 Tháng 10 – chương trình OBV tại Quy 

Nhơn dành cho học sinh lớp 7 

 30 Tháng 10 - Lễ hội Halloween 
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Our Academic Champions 2016-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TIỂU HỌC 

Các em học sinh tiểu học đã rất bận rộn để bắt đầu năm học mới. Các em đã học tập rất chăm chỉ, tiếp xúc và 

trải nghiệm với những điều mới mẻ. Nhà trường vui mừng khi các em học sinh mới gia nhập đã dần dần quen 

với nề nếp học tập tại trường Quốc Tế Singapore tại Bình Dương. Nhà Trường cũng hy vọng đội ngũ giáo viên 

mới sẽ giúp các em phát huy được tiềm năng trong mọi lĩnh vực học tập. 

Trong tuần lễ vừa qua, các em học sinh được học tập và trải nghiệm phòng STEM với các thiết bi học tập hoàn 

toàn mới. Các em đã có thể tạo ra rô-bốt mèo sử dụng iPads và bộ dụng cụ lắp ráp mới để điều khiển cũng 

như nhận những hướng dẫn lắp ghép. Vì đây là những dụng cụ học tập mới nên các em có vẻ cũng hào hứng 

hơn, tự mình tìm tòi và học hỏi với bộ thiết bị mới này. 

Cuối cùng, trong tuần lễ vừa qua, giáo viên đã tiến hành kiểm tra về độ lưu loát khi dùng từ của các em. Một 

số từ ngữ được các em dùng thường xuyên xuất hiện trong các bài đọc hiểu của các em. Nhà trường thật sự 

phấn khởi khi chứng kiến sự trưởng thành của các em trong bài kiểm tra này và cả những năm học vừa qua. 

Hiện tại các em đã sẵn sàng vận dụng các kỹ năng vào những yêu cầu cao hơn nhờ vào sự tiến bộ không 

ngừng của các em. 

Tom Dowden 

Trưởng bộ môn- Khối tiểu học 

 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TRUNG HỌC 
 
Học kì I đang dần khép lại, kết thúc một học kì đầu trọn vẹn tại trường Quốc tế Singapore. Nhân cơ hội này tôi 

xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các em học sinh và đội ngũ nhân viên tuyệt vời đã tạo nên một môi trường 

làm việc thật đặc biệt. 

Một học kì thật sự bận rộn đối với các em, các em đã làm quen rất tốt với lớp mới của các em. Năm nay Nhà 

Trường tiếp nhận số lượng lớn học sinh cấp hai đăng ký nhập học đến từ nhiều nơi tại Bình Dương. Xin Chào 

mừng các em đến với môi trường học tập Quốc tế. 

Tất cả các em đã quen với việc mạng khẩu trang và giản cách xã hội nhưng điều đó không quá cản trở các 

em tham gia các hoat động tập thể như việc tham gia lễ hội trung thu trong tuần này. Quý phụ Huynh sẽ nhìn 

thấy các hình ảnh về lễ hội trung thu trong thông báo này, bên cạnh đó Quý Phụ Huynh sẽ nhìn thấy thành quả 

của việc hoạt động nhóm và sự cạnh tranh để giành giải thưởng trang trí giữa các lớp! Tôi tin rằng Lễ hội Hóa 

trang sắp tới sẽ vẫn thú vị như vậy! 

Tuần sau nhà trường sẽ tiến hành bầu cử cho Hội đồng học sinh (STUCO). Trở thành đại diện của Hội đồng 

học sinh là cơ hội tuyệt vời để bắt đầu vai trò lãnh đạo và sự thay đổi hiệu quả. 

Nhà trường đã gửi thư giới thiệu và các thông báo về chương trình Tiếng Anh DynEd vào đầu năm học. Đây 

là một chương trình học Tiếng Anh trên máy tính và có thể dễ dàng cài đặt tại nhà. Chương trình học này sẽ 

giúp cho các em có thể cải thiện các kỹ năng Tiếng Anh của mình. Các em nên dành thời gian học ở nhà từ 

15 phút đến 20 phút, 1 tuần 4 lần. Qúy phụ huynh vui lòng nhắc nhở các em tham gia học chương trình Tiếng 

Anh này khi ở nhà. 

Đây là bản tin cuối cùng trước khi các em được nghỉ cuối học học phần 1. Nhà trường chúc các em và gia đình 

sẽ có những chuyến du lịch đầy thú vị và an toàn trong đợt nghỉ này. Nhà trường rất vui mừng chào đón các 

em vào học phần tiếp theo. 

Caroline Mead 
Phó Hiệu Trưởng 
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Vài cải tạo mới của nhà trường 
 
Sân bóng mới của trường gần hoàn thành và 
các em cũng đang mong chờ sân bóng sớm 
được đưa vào sử dụng. 
 
Phòng STEM hiện tại đã trang bị đầy đủ các 
chức năng cần thiết và dường như các thầy 
cô, các em học sinh đều rất háo hức trong 
giảng dạy và học tập với các thiết bị mới. 
 

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý  

Thời gian bắt đầu và kết thúc của trường 

Quý phụ Huynh vui lòng chú ý thời gian bắt đầu và kết thúc mới của trường:  

Thời gian bắt đầu: 8.25 sáng                               

Thời gian kết thúc: 3.15 chiều – đối với lớp 1-4 Quốc tế, 3.30 chiều dành cho khối mầm non, 4.00 chiều dành cho 

các khối lớp còn lại 

Câu lạc bộ diễn ra từ 4.15 – 5.00 chiều hàng ngày ngoại trừ thứ Ba 

 

Sinh hoạt lành mạnh 

Tại Trường Quốc Tế Singapore, chúng tôi giúp các em hiểu được tầm quan trọng của một lối sống năng động và 
lành mạnh. Vì lý do này, bơi lội đã trở thành một phần trong chương trình giáo duc thể chất của trường. Nhà trường 
hi vọng tất cả các em học sinh đều tham gia lớp học bơi tại trường. Nhà trường cũng thực hiện nghiêm túc quy định 
không mang bánh kẹo và nước ngọt vào trường.  
 

 

 

  

Lễ hội Trung thu 

Việc tổ chức lễ hội trung thu năm nay có chút khác biệt so với các năm trước do sự ảnh hưởng của 

dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhà trường vẫn tổ chức được lễ hội đèn lồng cho các em. 

Vào buổi sáng, khi học sinh đến trường, các em nhận một phần quà bánh đánh dấu sự bắt đầu lễ 

hội. Nhiều học sinh và giáo viên xuất hiện trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu. 

Các bài hát về Trung thu cũng rộn vang khắp trường. 

Hai tiết học đầu tiên trong ngày được ưu tiên cho việc trang trí lớp học. Học sinh được thỏa sức 

sáng tạo với các vật liệu được cung cấp. Không khí thật sự hào hứng khi các phòng học và bảng 

thông báo được trưng bày thành quả thể hiện giá trị văn hóa mà chúng ta đã giữ gìn. 

Trong khoảng thời gian nghỉ giải lao, các thành viên của Hội Đồng học sinh và thầy Will xuất hiện 

cùng với con lân nhảy múa và đến phát trái cây cho từng lớp học, gợi cho chúng ta về một mùa cây 

trái bội thu ở Việt Nam. 

 

  
 

 

 


