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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Học phần 3 năm học 2020-2021 sẽ sớm kết thúc. Đã có rất 
nhiều thách thức trong suốt Học phần này, đặc biệt là tình 
hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra tại Việt Nam. 

Tôi luôn tự hào về sự hợp tác và hỗ trợ không ngừng từ Quý 
Phụ huynh, nhân viên cùng toàn thể các em học sinh tại 
trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn. 

Những trải nghiệm học tập trực tuyến vừa qua và những 
thách thức trở lại trường học với các quy định về sức khỏe 
và an toàn của Covid-19 đều diễn ra suôn sẻ. Nhân viên 
trường và các em học sinh đều đã nỗ lực trong việc đảm 
bảo an toàn và sức khoẻ tại trường Quốc tế Singapore, Nam 
Sài Gòn. 

Các em học sinh đã trở lại trường và tiếp tục việc học như 
bình thường. 

Quý Phụ huynh lưu ý rằng chúng tôi đang làm hết sức mình 
để duy trì và mang đến khoá đào tạo kỹ năng sống OBV 
dành cho các em học sinh. Tuy nhiên, địa điểm tổ chức khoá 
học sẽ được thay đổi nhằm đảm bảo an toàn mùa dịch. Nhà 
trường sẽ thông báo tới Quý vị ngay khi chúng tôi nhận được 
bất kỳ thông tin nào về sự thay đổi.  

Buổi văn nghệ cuối năm và Buổi Lễ tốt nghiệp năm nay sẽ 
diễn ra tại Hội trường của trường tại Trường Quốc tế 
Singapore, Nam Sài Gòn. 

Tất cả thông tin liên quan đến Buổi Lễ tốt nghiệp và Buổi văn 
nghệ cuối năm của trường sẽ được chia sẻ tới Quý vị vào 
đầu Học phần 4, năm học 2020-2021. 

Việc ghi danh cho năm học mới hiện đang được tiến hành 
tại trường. Vui lòng truyền tải thông tin này tới những người 
quen biết của Quý vị.  

Mark Priddis – Hiệu trưởng 
 

                                                      www.kinderworld.net 
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Cuộc họp các Hiệu trưởng  
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chúng tôi rất vui mừng được chào đón các em học sinh trở lại trường. Các em luôn tích cực học tập cùng với 
bạn bè của mình. Kể từ khi các em trở lại trường, chúng tôi nhận thấy các em tiếp tục thể hiện các hành vi lịch 
sự, tôn trọng, nhã nhặn và chăm chỉ. Điều này cho thấy ảnh hưởng tuyệt vời của những gì các em đã được dạy 
ở nhà, Quý vị nên cảm thấy tự hào về điều này và Nhà trường cũng rất biết ơn sự hỗ trợ không ngừng của Quý 
vị trong suốt thời gian vừa qua. 

Một vài lưu ý tới Quý vị: 

Câu lạc bộ sau giờ học – Nhà trường vui mừng thông báo rằng các hoạt động ngoại khóa đã bắt đầu trở lại. Đã 
khá lâu rồi chúng tôi mới được phép cung cấp lại các hoạt động này cho các em học sinh. Quý vị cũng có thể 
lưu ý rằng các hoạt động ngoại khóa trong Học phần này có nhiều lựa chọn hơn cho các em, cả về nội dung và 
các cấp lớp. Nhà trường cũng đã tìm kiếm và lựa chọn được một số nhà cung cấp bên ngoài để đa dạng hơn 
các hoạt động cho các em lựa chọn và đó cũng là lý do tại sao một số hoạt động có tính phí. Vui lòng liên hệ với 
văn phòng trường nếu Quý vị có thắc mắc về lịch học, việc đăng ký hoặc những vấn đề khác liên quan đến các 
hoạt động ngoại khóa này. 

Kỳ nghỉ cuối Học phần 3 - Có vẻ như thời gian trôi qua rất nhanh và kỳ nghỉ cuối Học phần 3 cũng đang đến 
gần. Kỳ nghỉ sẽ bắt đầu từ ngày 03/04/2021 đến 11/04/2021. Các em sẽ trở lại trường vào Thứ Hai, ngày 
12/04/2021. 

Khảo sát dành cho Quý Phụ huynh – Nhà trường sẽ có một cuộc khảo sát phản hồi của Quý vị về một số khía 
cạnh của trường trong Học phần 4. Thông tin được chia sẻ sẽ là một phần của quá trình công nhận của chúng 
tôi. Nhà trường sẽ thông báo tới Quý vị trước khi chúng tôi gửi thông tin khảo sát chi tiết.  

Quý Phụ huynh lưu ý rằng chúng tôi luôn ghi nhận và đánh giá cao sự tin tưởng mà Quý vị đã đặt cho chúng tôi 
trong việc giáo dục con em Quý vị. Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với văn 
phòng trường để đặt lịch hẹn.  

Trân trọng, 
 
Robert Madden – Phó hiệu trưởng (Phụ trách chuyên môn). 
 

Buổi sinh hoạt chung dành cho các em học sinh Khối tiểu học  
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
Chúng ta đã nhanh chóng hoàn thành Học phần 3 sau thời gian trường đóng cửa do dịch bệnh Covid. Tôi rất tự 
hào về sự tích cực, chăm chỉ và linh hoạt của các em học sinh và nhân viên trường trong suốt thời gian học trực 
tuyến. Tôi hy vọng rằng các em học sinh và gia đình của các em đều đã có một kỳ nghỉ Tết thật vui vẻ dù việc 
di chuyển giữa các vùng bị hạn chế do dịch Covid. 
 
Khóa đào tạo kỹ năng sống OBV 
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban tổ chức chương trình OBV vì đã nỗ lực sắp xếp các phương án thay thế để 
đảm bảo cho các em học sinh của Trường Quốc tế Singapore tại Nam Sài Gòn đều có cơ hội tham dự khoá học 
này. Thông tin về ngày và địa điểm tổ chức các khóa học OBV mùa xuân đã thay đổi. Nhà trường sẽ luôn cập 
nhật những thông tin mới nhất liên quan đến khoá học tới Quý vị. Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với văn phòng 
trường nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào. Nhà trường xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các em học sinh 
Lớp 7 và 8 Song ngữ sẽ tham gia khóa học OBV từ ngày 29/3 – 02/04/2021 tại trường. Nhà trường cũng mong 
đợi khóa học OBV dành cho các em Lớp 7 và Lớp 8 Quốc tế vào ngày 26/04 – 29/04/2021 và khoá học dành 
cho học sinh Lớp 9 Song ngữ và các em khối THPT sẽ diễn ra trong tháng 6. 
 
Chương trình tiếng Anh DynEd 
Học sinh tại Trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn đã và đang tiếp tục cải thiện điểm số DynEd mỗi tuần. 
Chương trình Tiếng anh DynEd là một chương trình kết hợp các bài tập trực tuyến và tương tác trong lớp được 
sử dụng để cải thiện trình độ tiếng Anh của mỗi học sinh. Chương trình bắt đầu chú trọng vào 2 kỹ năng là nghe 
và nói. Khi học sinh chuyển qua các cấp độ cao hơn, kỹ năng đọc và viết sẽ dần dần được đưa vào chương 
trình. Sau khi hoàn thành mỗi cấp độ, học sinh sẽ nhận được Chứng chỉ Chứng nhận DynEd. 
 
Tháng đọc sách 
Do các hạn chế liên quan đến COVID-19, chúng tôi không thể tổ chức Tuần lễ Sách hàng năm tại trường. Thay 
vào đó, giáo viên và các em học sinh dành tháng Ba để phát triển khả năng đọc viết và tình yêu sách cùng với 
các tác giả mình yêu thích. Đọc sách thường xuyên giúp các em tăng vốn từ vựng và khả năng sử dụng từ ngữ 
lưu loát, cũng như phát triển kỹ năng nói và nghe. 
 
Buổi sinh hoạt chung hàng tuần 
Tôi rất vui mừng khi được chia sẻ rằng trường đã có thể tổ chức lại các buổi sinh hoạt hàng tuần dành cho các 
em học sinh. Mỗi tuần, các lớp sẽ thay phiên nhau dẫn dắt các hoạt động của buổi sinh hoạt. Các bài thuyết 
trình, bài hát hoặc tiết mục biểu diễn của học sinh sẽ tập trung vào việc chia sẻ kiến thức của các em về những 
mục tiêu học tập của học sinh toàn trường như sau: 
- Nhà phản biện, phê bình. 
- Tinh thông công nghệ 
- Tự tin trong giao tiếp 
- Thành tích học tập cao 
- Công dân năng động và có trách nhiệm 
Các mục tiêu học tập cũng được đưa vào các hoạt động của lớp học và tất cả các môn học trong suốt thời gian 
các em học tại trường. 
 
Các hoạt động thể thao 
Tôi rất vui vì các em học sinh đã có thể tham gia lại các hoạt động thể thao và chương trình ngoại khóa (ECA) 
trong tháng này. Quý Phụ huynh vui lòng đăng ký với văn phòng và ký vào đơn đồng ý cho con em mình được 
tham gia các hoạt động kể trên. Các đội thể thao cũng có thể tham gia các trận đấu “giao hữu” với các Trường 
Quốc tế khác trong thành phố. Chúc các đội thể thao của trường chúng ta may mắn. 
 
Kỳ nghỉ cuối Học phần 3 của năm học này sẽ diễn ra từ ngày 03/04/2021-11/04/2021. Các em sẽ quay trở lại 
trường sau kỳ nghỉ vào ngày 12/04/2021. Chúc Quý Phụ huynh và các em học sinh có một kỳ nghỉ Xuân an 
lành. 

Caroline Atkinson - Phó hiệu trưởng  
 



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 
@ NAM SÀI GÒN     

Tháng 3 năm 2021 
 

  

Page 4 of 6 
 

 

Địa Chỉ: Số 29, Đường số 3, Khu Dân Cư Trung 
Sơn, Ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình 
Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Số ĐT: (84-28)7301 3777   Fax: (84-8)5431 7471 
Hộp Thư: enquiry@saigonsouth.sis.edu.vn 

  
                                                      www.kinderworld.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Dịch Covid-19 bùng phát ngay trước Tết Tân Sửu. Ngày 2/2/2021, toàn trường học theo phương pháp trực 
tuyến. Sau Tết, thầy và trò cũng thế! Thầy dạy trực tuyến, trò học trực tuyến. 
 
Từ ngày 1/3/2021, tất cả các thầy cô, nhân viên và học sinh toàn trường được trở lại làm việc và học tập tại 
ngôi trường thân yêu là niềm vui vỡ òa trong mỗi chúng ta. Tự hào khi đất nước và con người Việt Nam đã 
đoàn kết chống dịch và từng bước đầy lùi được dịch Covid-19. Tuy vậy, mỗi chúng ta không ai được chủ quan 
lơ là mà luôn phải thực hiện quy chuẩn 5K của Bộ y tế: khẩu  trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập 
trung, khai báo y tế. 
 
Dịch bệnh vẫn chưa ngưng tiếp diễn trên thế giới và ngay cả ở trên đất nước Việt Nam, thi thoảng vẫn còn một 
số ca dương tính được phát hiện vào cuối mỗi ngày. Mặc dù hiện nay đã có vaccine ngừa Covid-19 nhưng số 
người được tiêm phòng vẫn còn rất ít. Vì vậy, mỗi chúng ta vẫn phải tích cực tham gia thực hiện 5K để dịch 
bệnh Covid-19 sẽ bị đẩy lùi với thời gian ngắn nhất. 
 
Để niềm vui được đến trường hàng ngày là bền vững, từ hôm nay cho đến hết năm học, thầy và trò trường 
chúng ta cùng quyết tâm đẩy lùi dịch Covid -19 để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021 các em nhé!  
 
Cô Phùng Thị Tuyết Minh 
Phụ trách Cấp cao Chương trình Việt Nam 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Khi chúng ta bước vào Học phần cuối của năm học 2020-
2021, các em học sinh nên chăm chỉ và tập trung hơn vào 
việc học của mình. Các thầy cô luôn sẵn sàng giúp các em 
khi các em cần, và tôi khuyến khích các em nên tận dụng 
các cơ hội học tập nhằm nâng cao điểm Cambridge của 
mình. Kỳ thi Cambridge sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 4 đến 
ngày 10 tháng 6. 

Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm cũng đang tới gần. Do 
tình hình dịch bệnh, vì vậy năm nay Buổi biểu diễn sẽ được 
tổ chức ở Hội trường của trường mà không phải ở Nhà hát 
lớn. Đây là cơ hội để các em có thể biểu diễn trong một môi 
trường mà các em rất quen thuộc đồng thời cũng là cơ hội 
thú vị để chúng ta trang trí hội trường. 

Các em học sinh khối THPT sẽ tham gia khóa đào tạo Kỹ 
năng sống OBV sau kỳ thi Cambridge. Tất cả các em đã 
tham gia khóa học này đều đồng ý rằng đây là một cơ hội 
tuyệt vời để các em vui chơi và học hỏi thêm những kỹ năng 
quan trọng được thiết lập ngoài môi trường lớp học. 

Donovan Neethling – Phụ trách học vụ (Khối THPT) 

Các em học sinh Lớp 4 Quốc tế trong giờ học 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Vào tháng 3, các em học sinh Khối mầm non tập trung 
vào chủ đề sinh vật sống khi các em tìm hiểu về các 
loài hoa, trái cây, rau quả, và vòng đời của chúng. Các 
em cũng được học về các bộ phận khác nhau của thực 
vật, môi trường sống của động vật và vai trò rất quan 
trọng của thực vật đối với cuộc sống của chúng ta.  

Để tạo mối liên hệ ở nhà với những gì các con đã được 
học ở trường, Quý vị hãy thử hoạt động vui nhộn này. 
Đầu tiên, cho các con vẽ một bức tranh con vật thật và 
con thú nhồi bông. Sau đó, yêu cầu các con nói cho 
Quý vị biết cái nào là sinh vật sống và giải thích cách 
các con biết. Quý vị có thể tạo mối liên hệ xa hơn bằng 
cách yêu cầu các con xác định những sinh vật sống và 
không sống trong và xung quanh nhà mình. 

Lindsay Stanford – Phụ trách học vụ (Khối Mẫu giáo) 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 
Các môn thể thao cạnh tranh giữa các trường Quốc tế  
trong mùa 3 đã bắt đầu và các em học sinh Trường 
Quốc tế Singapore tại Nam Sài Gòn đã có một vài trận 
đấu với Trường Quốc tế Mỹ và Trường Quốc tế ABC.  

Đội bóng chuyền nam U15 của trường chúng ta đã 
chơi 2 trận và đánh bại trường Quốc tế Mỹ 2 trận vào 
thứ Ba ngày 16 tháng 3 nhưng thua Trường Quốc tế 
ABC vào ngày hôm sau. Các đội bóng nam và nữ U11 
của trường chúng ta đã thi đấu tại Trường Quốc tế Mỹ 
trong trận đấu đầu tiên của mùa giải. Dù không dành 
được chiến thắng trong các trận đấu này, các em đã 
thể hiện nỗ lực vượt bậc và chúng ta cùng nhau mong 
chờ kết quả cao cho các mùa giải tới.  

Với nhiều cầu thủ trẻ tài năng trong đội, bóng rổ nam 
và nữ của trường chúng ta hứa hẹn sẽ có một tương 
lai rất tươi sáng. Tất cả các đội của trường chúng ta 
(Bóng rổ, Bóng chuyền và Cầu lông) sẽ thi đấu với 
Trường Quốc tế Canada vào tuần 10 và riêng đội bóng 
rổ sẽ thi đấu với Trường Quốc tế ABC vào tuần 11.  

Do những hạn chế hiện tại của dịch Covid-19, khán giả 
sẽ không được phép đến xem các trận đấu. Nhà 
trường sẽ thông báo tới Quý vị ngay khi chúng tôi nhận 
được thông tin cập nhật về quy định này. Phụ huynh 
của các em học sinh tham gia trận đấu vẫn được 
khuyến khích đến đón con em mình sau khi các trận 
đấu kết thúc tại nơi thi đấu chỉ cần Quý vị thông báo 
trước với các huấn luyện viên hoặc Thầy Quinn qua 
tin nhắn, điện thoại hoặc email.  

Nếu bất kỳ học sinh nào vẫn muốn tham gia vào các 
đội bóng của trường, vui lòng gặp Thầy Quinn càng 
sớm càng tốt để đăng ký. 

Thầy Quinn Donovan – Giáo viên Thể dục 

Các em học sinh trong giờ bơi và giờ giải lao 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Hội đồng Học sinh đang tổ chức Cuộc thi Viết “Huyền thoại sống” dành cho tất cả các bạn học sinh Tiểu học 
(Lớp 1-5) và Học sinh Trung học (Lớp 6-A Level) nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Để tham gia cuộc thi, 
các bạn học sinh viết bài văn hoặc bài thơ về người phụ nữ mà các bạn ngưỡng mộ và kính trọng. Đó có thể 
là mẹ, bà, dì, người chăm sóc hoặc thậm chí là giáo viên của các bạn. 

Các bạn học sinh được khuyến khích phỏng vấn người đặc biệt này và đặt câu hỏi về gia đình, sự nghiệp, kinh 
nghiệm và các sự kiện xảy ra trong cuộc sống của người đó. 

Tất cả các bài viết phải được gửi vào cuối ngày, Thứ Năm, ngày 25 tháng 3 năm 2021 vào hộp thư bên ngoài 
phòng cô Caroline. 

Hội đồng Học sinh mong muốn được đọc nhiều bài luận của các bạn học sinh trong trường. Tất cả các bài dự 
thi sẽ được trưng bày sau khi cuộc thi kết thúc. 

Hội đồng học sinh đang chờ đợi sự nới lỏng hơn nữa trong toàn khuôn viên trường đối với các hạn chế về 
khoảng cách xã hội COVID và trong lúc này Hội đồng học sinh cũng đang thảo luận và lên ý tưởng cho nhiều 
hoạt động dành cho các bạn học sinh tham gia.  

Quý Phụ huynh và các bạn học sinh hãy theo dõi để biết thêm thông tin. 

Hội đồng học sinh 

Các hoạt động của khoá học OBV dành cho 
các em học sinh Lớp 7 & 8 Song ngữ     


