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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Học phần 1 sắp kết thúc, cho phép tôi cảm ơn quý Phụ huynh đã gửi đến chúng tôi những bạn trẻ thật lễ phép, 
tốt bụng và siêng năng. Mỗi ngày, các thầy cô đều cảm kích rằng họ cảm thấy may mắn khi được làm việc với 
những học sinh luôn cố gắng hết mình để đạt thành tích tốt. 

Một số sự kiện gần đây và sắp tới có thể quý vị quan tâm: 

• Đánh giá các Trường Quốc tế (ISA cho học sinh Khối 4, 6, 8), Kỳ thi Tốt nghiệp Tiểu học Quốc tế iPSLE (cho 
học sinh Khối 7). Mục đích của các bài thi này là để chúng tôi thu thập dữ liệu về trình độ học tập của học sinh 
trong các môn Đọc, Viết và Toán (ISA) so với các trường quốc tế khác, đồng thời đánh giá các chương trình 
tiếng Anh và Toán (iPSLE) của chúng tôi. Vì kết quả được sử dụng để xác định điểm mạnh và điểm cần tăng 
cường hơn trong chương trình giảng dạy của chúng tôi, các em học sinh không được yêu cầu chuẩn bị trước 
cho các bài thi này. 

• Ngày hội thể thao 
Để chào mừng Học phần 1 kết thúc, chúng ta sẽ có một ngày thi đấu giữa các Nhà trong trường. Xin mời phụ 
huynh cùng tham gia cổ vũ cho các con vào Thứ Hai ngày 17 tháng. Thông tin chi tiết sẽ sớm được gửi đến 
Quý vị. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp. 
 
• Họp phụ huynh và giáo viên 
Tất cả phụ huynh được khuyến khích liên hệ với (các) giáo viên của con em mình và sắp xếp thời gian thuận 
tiện (trước hoặc sau giờ học) trong vòng hai tuần đầu tiên của Học phần 2 để cùng trao đổi về Kết quả học tập 
Học phần 1 của các con. 
 
• Chương trình giáo dục Kỹ năng sống (OBV) 
Thông tin chi tiết về hoạt động giáo dục ngoài trời thú vị này diễn ra tại Bình Định đã được gửi tới các bạn học 
sinh lớp 9 và trung học phổ thông. 
 
Nếu quý phụ huynh có bất kỳ câu hỏi về những thông tin trên hoặc về các cơ hội học tập thú vị khác trong 
trường, vui lòng liên hệ với văn phòng hoặc giáo viên của con bạn. 

Robert Madden – Hiệu trưởng 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Thời gian thấm thoát qua mau.  Từ ngày khai trường đến 

nay các em học sinh đã học được gần 6 tuần.  

Sau 1 tuần đầu bỡ ngỡ làm quen với các thầy cô giáo 

mới, bạn mới, đến hôm nay các em học sinh của từng lớp 

đã rất đỗi quen thuộc với không khí của lớp học, quen 

thuộc với giọng nói cũng như lời giảng bài của mỗi thầy 

cô.  

Các em cùng học tập, vui chơi thân thiện với bạn bè trong 

lớp. Do vậy, lớp học cũng chính là ngôi nhà thân yêu thứ 

hai của các em. 

Đồng hành với các bài giảng kiến thức mà các thầy cô 

truyền đạt cho các em trên lớp. Nhà trường luôn quan tâm 

đến việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm giúp các 

em có điều kiện vui chơi tận hưởng những lễ hội mang 

đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. 

Vì vậy, trong tháng 9, nhà trường tổ chức cho các bạn 

học sinh từ lớp mẫu giáo bé K1 đến các lớp High school 

tham gia hoạt động trong lễ hội Trăng Rằm.  

Các lớp bé từ K1 đến lớp 4 được rước lồng đèn vòng 

quanh trường. Những chiếc lồng đèn be bé xinh xinh do 

các cô giáo chủ nhiệm tận tình hướng dẫn các bé tự làm 

trong giờ học Art-Craft ... Lồng đèn của các bạn nhỏ chắc 

chắn sẽ rất đa dạng và nhiều màu sắc.  

Các anh chị lớp lớn hơn sẽ vận dụng sự khéo léo của đôi 

tay và tính sáng tạo, tự tay làm thành những chiếc đèn 

ông sao đủ màu sắc, trưng bày ở sảnh và dọc hành lang 

của trường.  

Không khí lễ hội Trung Thu càng tươi vui rộn ràng theo 

tiếng trống múa lân khi đội múa lân của lớp 8-9 khối song 

ngữ biểu diễn màn múa lân cho tất cả các bạn nhỏ cùng 

xem.  

Sau cùng, tất cả học sinh toàn trường sẽ được quây quần 

phá cỗ đón trăng Rằm tháng Tám. 

Thú vị quá phải không các bạn nhỏ? 

Chúc các bạn học sinh có mùa Trung Thu vui tươi, phấn 

khởi! 

      Phùng Thị Tuyết Minh  

                   Phụ trách cấp cao Chương trình Việt Nam 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 “Tôi tự hào thông báo rằng, sau một thời gian dài tạm 
hoãn vì Covid và các quy định phong tỏa, Trường Quốc 
tế Singapore @ Nam Sài Gòn sẽ tiếp tục các hoạt động 
của hai mảng trong các mảng chính trong chương trình 
giáo dục toàn diện của chúng tôi: đó là các sự kiện thể 
thao và chương trình đào tạo kỹ năng sống OBV. 

Tuần này, các em học sinh trường chúng ta đã tham gia 
các trận đấu Bóng rổ và Bóng đá đầu tiên trong năm, 
với độ tuổi từ dưới 9 tuổi đến dưới 15 tuổi, với nhiều bộ 
môn thi đấu và thể thao hơn được sắp xếp linh hoạt. 
Trường chúng ta cũng đã tổ chức các trận đấu đầu tiên 
trên sân nhà, với tỷ số các em nam dưới 9 tuổi của 
trường CIS đánh bại các nam sinh dưới 9 tuổi của SIS 
ở môn bóng đá với tỷ số 2-0  

Outward Bound Việt Nam khởi động bằng chuyến đi đầu 
tiên đến Bình Định với các học sinh lớp 9 Song ngữ, 
IGCSE 1, AS và A level vào cuối tháng 10. Các chuyến 
đi đến Bình Định hoặc các huấn luyện viên cung cấp 
khóa học tại trường đã được lên kế hoạch cho tất cả các 
cấp lớp, và thư sẽ được gửi đến phụ huynh trong thời 
gian thích hợp. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác 
với OBV, một hoạt động của giáo dục phương Tây độc 
đáo chỉ có ở Kinderworld Group.” 

Xin lưu ý: Chương trình giữ trẻ sau giờ học sẽ vẫn 
được áp dụng ở Học phần 2 dành cho học sinh Mẫu 
giáo, từ 3:30 chiều đến 6:00 chiều. Vui lòng liên hệ với 
văn phòng trường để biết thông tin. 
       
 Donnovan Neethling - Phó hiệu trưởng  

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tháng 9 là một tháng bận rộn ở Khối Mẫu giáo. Các 

học sinh mới đã đang dần thích nghi với môi trường 

nói tiếng Anh và các hướng dẫn sắp xếp của giáo viên 

ở trường học. Chúng tôi đã thiết lập một thói quen mà 

học sinh phải tuân theo các quy tắc, tử tế với bạn bè 

và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Khuyến 

khích các em trở nên độc lập và tích cực tham gia hơn 

bằng cách giao cho các bạn những công việc nhỏ như 

tự mặc quần áo, dọn bàn ăn cho bữa tối, tưới cây, 

v.v. Ngữ âm và học về âm chữ cái là một bài học quan 

trọng hàng ngày ở khối mẫu giáo giúp học sinh của 

chúng ta có kỹ năng đọc sớm khi chúng làm quen với 

các chữ cái mới, giải mã các từ đơn giản kết hợp các 

âm thanh với nhau và học cách nhận ra các từ mới 

ngay lập tức. 

Chúng tôi đã tổ chức Tết Trung thu với các hoạt động 

rất khác mỗi ngày. Các em mặc Áo dài và khoe những 

chiếc đèn lồng thủ công của mình trong lễ diễu hành 

Đèn lồng quanh sân trường. Chúng tôi thích xem các 

anh học sinh lớp lớn biểu diễn Múa Lân và thưởng 

thức tiệc tự chọn bánh ngọt và trái cây để kết thúc một 

ngày đặc biệt. 

Barbara Borbely  

Phụ trách học vụ (Khối mẫu giáo) 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chúng ta đang chào đón nửa sau của Học kỳ 1 và các bạn học sinh trung học đã chứng minh rằng các em đã 

sẵn sàng để học. Mùa mưa vẫn chưa kết thúc đồng nghĩa với việc đôi khi thời gian vui chơi, hoạt động thể thao 

phải dời vào trong nhà. Chính vì thế, học sinh đã được yêu cầu tránh đi giày bóng đá đến trường vì chúng 

thường hơi trơn trên nền gạch.  

Một số học sinh cũng đã chọn làm lại các bài thi Cambridge bắt đầu vào ngày 10 tháng 10 để cải thiện điểm số. 

Học sinh Lớp 7 cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi iPSLE sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11. 

Chúng tôi mong những điều may mắn nhất sẽ đến với các bạn!  

Trong khi đó, các học sinh lớp 9 đến A Level của chúng ta cũng đang chuẩn bị đến Bình Định cho khóa học kỹ 

năng sống được cung cấp bởi Outward Bound Việt Nam. Trong khóa học này, có rất nhiều hoạt động thú vị sắp 

diễn ra và chúng tôi hy vọng rằng các học sinh sẽ tận dụng tối đa những cơ hội này học các kỹ năng hữu ích 

với thật nhiều niềm vui. 

       Elri Nieuwenhuis – Phụ trách học vụ (Khối THPT) 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Năm học mới đang diễn ra tốt đẹp và chúng tôi cũng sắp hoàn thành Học phần 1. Chúc mừng mọi người đã 

có một Tết Trung Thu thật vui. Chúng tôi đã tổ chức Lễ hội Trung thu vào ngày 9 tháng 9 bằng Lễ diễu hành 

đèn lồng, biểu diễn Múa Lân với sự tham gia của các em học sinh lớp 8 & 9 và học sinh thưởng thức tiệc tự 

chọn bánh ngọt, trái cây tươi. Tôi mong là tất cả quý Phụ huynh tận hưởng một dịp lễ vui vẻ và yên bình với 

gia đình. 

Mặc dù học sinh tiểu học làm quen và luyện tập từ vựng viết câu trong suốt cả năm ở trường, nhưng một chút 

hỗ trợ thêm ở nhà sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn trong việc phát triển các kỹ năng quan trọng này. 

Có rất nhiều cách thú vị mà bạn có thể giúp con tạo ra các kết nối với các từ đã viết. Cách tốt nhất là dành một 

ít thời gian để đọc cùng nhau mỗi ngày. Di chuyển ngón tay của bạn trên khắp trang khi bạn đọc và làm mẫu 

việc đọc với biểu cảm. 

Để cải thiện khả năng hiểu, hãy yêu cầu con bạn đưa ra dự đoán về những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong một 

câu chuyện hoặc ngẫm về suy nghĩ và cảm xúc của các nhân vật. 

Học đọc là một khoảng thời gian tuyệt vời trong cuộc đời của mỗi bạn nhỏ và chúng tôi rất vui khi có thể chia 

sẻ trải nghiệm này với tất cả các học sinh tuyệt vời của chúng tôi. 

Nếu bạn muốn có thêm bất kỳ mẹo nào để cải thiện kỹ năng đọc của con mình, vui lòng liên hệ với giáo viên 

chủ nhiệm của con bạn. 

       Antinena Amon – Phụ trách học vụ (Khối Tiểu học) 
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