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Nội Dung Bản Tin 

• Thông điệp từ Hiệu trưởng 

• Các giá trị đạo đức 

• Giải học sinh toàn trường 

• Hình ảnh lễ hội Halloween 

 

 

Đập tay với Khủng Long là cách bắt đầu một ngày mới 

tuyệt vời! 
 

Thông điệp từ Hiệu trưởng 

 

Phụ huynh thân mến,   
 

Chủ điểm tháng này được bao trùm bởi Lễ hội Halloween rùng rợn và 

ma thuật. 
Halloween là ngày lễ để tất cả học sinh và giáo viên khoác lên mình 
những trang phục theo nhiều sáng tạo, cùng nhau tổ chức một ngày lễ 
hội hóa trang thú vị trở nên hiện thực và nỗi sợ của chúng ta trở thành 
sức mạnh.Học sinh các cấp rất yêu thích Halloween bởi vì các em có 
thể giả vờ nhập vai một nhân vật và chơi cùng bạn bè. 
 
Lối vào và các lớp học của SIS@ Cần Thơ được trang trí với nhện, bộ 
xương và nhiều loại quái vật. Phù thủy hầm nồi thuốc độc ma thuật, 
những con dơi bay qua nghĩa trang và dường như bất cứ điều gì cũng 
có thể xảy ra. 
 
Tôi xin cảm ơn tất cả giáo viên và sự hưởng ứng của tất cả phụ huynh 
đã chuẩn bị cho sự kiện và làm nên sự thành công. Tất cả trang trí và 
trang phục hóa trang đều rất tuyệt.  

 

Trân trọng,   

Mr. Ben 

 

Các sự kiện quan trọng: 
 

28/10 : Lễ hội Halloween  

 

18/11: Ngày lễ tôn vinh giáo viên 

 

25/11: Diễn tập phòng cháy chữa 

cháy 

 

19/12 – 2/1: Sự kiện Giáng sinh 

và nghỉ Tết 

 

 

 

 

Bảo Anh K1 mang cho mình chiếc đầm 
thần tiên dễ thương để chia sẻ phép 
thuật trong ngày lễ hội đặc biệt này. 
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Chủ điểm giá trị đạo đức 

Trong tháng 10, học sinh đã học các đức tính 
về tinh thần làm việc nhóm và sự sáng tạo.  

Làm việc nhóm có nghĩa là mọi người làm 
việc cùng nhau để đạt được mục tiêu chung. 
Khi chúng ta làm việc nhóm, chúng ta có thể 
hoàn thành nhiều việc hơn trong một khoảng 
thời gian ngắn. Chúng ta cũng có thể đúc kết 
và trao đổi kiến thức chuyên môn của từng cá 
nhân. 
 
Sáng tạo là sức mạnh của trí tưởng tượng. 

Đó là sự khám phá tài năng đặc biệt của 

chính bạn. Dám nhìn mọi thứ theo những 

cách mới và tìm ra những cách khác nhau để 

giải quyết vấn đề. Bạn có thể mang đến thế 

giới này những điều mới bằng sự sáng tạo 

của mình. 

Mục tiêu học tập toàn trường 

Mục tiêu Học tập Toàn trường của Tháng 10 

là nuôi dưỡng những Công dân Năng động 

và Có trách nhiệm, những người hiểu và tôn 

trọng các nền văn hóa khác và thể hiện tư 

cách công dân tốt và trách nhiệm với xã hội 

thông qua việc giúp đỡ người khác. Những 

Công Dân Năng Động và Có Trách Nhiệm 

hiểu và thể hiện những đức tính tốt cũng như 

hiểu được tầm quan trọng của lối sống năng 

động và lành mạnh.  

 
Bạn muốn trở thành một công dân năng động 
và có trách nhiệm? 
 
1. Tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. 

2. Tìm cách hiểu người khác. (Không ai có 

kinh nghiệm sống giống như bạn. Hãy cố 

gắng hiểu họ.) 

3. Đối xử với mọi người và mọi nơi một cách 

tôn trọng. (Nhặt rác, luôn tử tế.) 

4. Tập thể dục và ăn thức ăn lành mạnh. 

Giải thưởng SWLG của chúng tôi dành cho 
những học sinh chăm chỉ nhất và đạt thành 
tích cao nhất. Những người chiến thắng của 
tháng này như sau: 
 
 
 
 

Học sinh Lớp 5 (hình trên) đang làm 

dự án về từ đồng âm và từ cùng chữ; 

trong khi đó Học sinh Lớp 4 - Kitty và 

Lilly (hình dưới) tìm thấy những điều 

thú vị bên trong bộ râu của ông Twit. 

Peter (Parker) hiểu 
rằng sức mạnh đi 
kèm với trách nhiệm 
lớn lao. 
Người nhện làm 
việc chăm chỉ để 
chống lại cái ác và 
bảo vệ học sinh của 
chúng ta mỗi ngày. 
Học các giá trị đạo 
đức tính là bước 
đầu tiên để trở 
thành anh hùng! 

 

 

 

Tú và Toàn tận hưởng một ngày học 
tập tuyệt vời khi tham gia hoạt động thể 
thao ngoài trời (hình trên). Trong khi đó, 
học sinh Vương Mẫn Tiên thích thú với 
chương trình trình diễn thời trang 
Halloween (hình dưới). 
 

Halloween  
Skeletons 
không có 
nhiều cảm 

xúc. Họ cũng 
không quan 
tâm đến chủ 

điểm đạo đức 
của tháng 

này. Ai sẽ giải 
cứu chúng ta? 
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Phù thủy đáng yêu K1 và Người nhện 

Công dân Năng động và Có trách 
nhiệm 

Nhà trẻ - Nguyễn Đan Thư, K1 – Lâm 
Khả Di, K2 – Nguyễn Gia Kỳ, Prep - 
Phan Tâm Nhi, Lớp 1 – Trịnh Phượng 
Anh, Lớp 2 – Lâm Quang Thắng, Lớp 
3 – Phạm Phương Nghi, Lớp 4 - Ngô 
An Nhiên, Võ Huy Thịnh, Lớp 5 – 
Huỳnh Hữu Phước, Lớp 6 – Trần Lê 
Phương Linh, Tạ Đức Trí, Lớp 7 – 
Đoàn Hà Anh, Lớp 8 – Thái Khánh 
Linh, Lớp 9 – Phạm Lê Vy, Lớp 10 – 
Lê Trung Tín, Nguyễn Võ Minh Anh 

 

Chúc mừng những 
Công dân Năng động 

và Có trách nhiệm của 
chúng ta! 

 
Một số hình ảnh Halloween 

Trong tháng này, chúng tôi đã có hơn một 
nghìn bức ảnh được gửi đến bản tin của 
chúng tôi. Tất cả trang phục hóa trang của 
các em rất tuyệt vời vì thế thật khó để 
chọn ra một vài trang phục cho bản tin 
tháng này. Vì vậy, chúng tôi tạo thêm góc 
hình ảnh dưới đây để mọi người cùng 
chiêm ngưỡng trang phục của các em.  

 

 

 

Phù thủy nhỏ kiên nhẫn chờ phần 
trình diễn trang phục của KIK (hình 
trên). Min – học sinh Lớp 1 ước mơ 
trở thành giáo viên (hình dưới). 
 

Học sinh lớp 6 tập trung vào giờ học 
văn học (hình trên); Gia Bách lớp K1 
thích thú tham gia lớp tiếng Hoa (hình 
dưới). 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


