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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chúng tôi vô cùng vui mừng với sự khởi đầu mạnh mẽ của Học phần 2. Học phần này có khá nhiều hoạt 

động và vì vậy điều quan trọng là các em không chỉ có thông tin về các sự kiện và hoàn thành bài tập đúng 

hạn mà còn giúp quý phụ huynh nắm bắt thông tin của trường. 

Như quý vị đã biết, công ty đang sử dụng một công cụ mới để hỗ trợ giao tiếp: Ứng dụng My Kinderworld. 

Nếu quý vị chưa sử dụng ứng dụng miễn phí này, vui lòng tải về điện thoại thông minh của mình. Nó sẽ trở 

thành một công cụ được sử dụng thường xuyên hơn để gửi tin nhắn từ các giáo viên cũng như văn phòng 

trường. Ví dụ: một bản tin ghi chú “Khảo sát dành cho phụ huynh của SIS” và liên kết để tham gia đã được 

chia sẻ qua ứng dụng. Hiện tại đây là kênh một chiều, vì vậy để đặt câu hỏi hoặc trả lời các mục, quý vị sẽ 

cần liên hệ trực tiếp với giáo viên hoặc Văn phòng. 

Nói về bài Khảo sát dành cho phụ huynh, chúng tôi cảm ơn quý phụ huynh rất nhiều đã chia sẻ ý kiến và trải 

nghiệm của mình. Phản hồi của quý vị cho thấy những điều nhà trường đang làm tốt, ngoài ra còn giúp xác 

định những điểm còn hạn chế. Thông tin này đang được phân tích cùng với thông tin nhận được từ các học 

sinh vào năm ngoái và sẽ định hướng cho những nỗ lực cải tiến trường học đang diễn ra của chúng tôi. 

Mỗi tháng, chúng tôi nêu bật một trong những Mục tiêu cho Người học Toàn trường (SWLG). Điều này được 

thực hiện bằng cách yêu cầu giáo viên chọn một phần kết quả từ các hoạt động học tập trên lớp. Chúng 

được trang trí trên cửa sổ của Văn phòng Hiệu trưởng - “thư viện Mục tiêu Học tập” - để mọi người trong 

khuôn viên trường có thể xem. 

SWLG tháng tới là tự tin giao tiếp. Điều này có thể được chứng minh thông qua khả năng đọc, viết, nói hoặc 

nghe thành thạo cũng như bằng cách sử dụng các hình thức diễn đạt sáng tạo. Có lẽ con quý vị sẽ có tác 

phẩm được trưng bày? 

Trân trọng 

Robert Madden – Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh chăm chú lắng nghe trong buổi sinh hoạt chung hàng tuần 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Thời gian thấm thoát qua mau! 

Các bạn học sinh đã nhập học được hơn hai tháng rồi. 

Tuần lễ thứ mười, khối song ngữ sẽ có bài khảo sát 

chất lượng giữa học kì I: môn Tiếng Việt và môn Toán 

(cấp Tiểu học); bài kiểm tra 1 tiết cho tất cả các môn 

học (cấp Trung học cơ sở) 

Để bài khảo sát chất lượng giữa học kì I đạt được kết 

quả tốt, các bạn cần sắp xếp giờ học ở nhà một cách 

hợp lý, hệ thống lại các kiến thức đã học trên lớp hàng 

ngày.  

Tuần cuối trước khi làm bài kiểm tra, các bạn nên ôn 

tập lại để khắc sâu kiến thức. Điều này sẽ giúp cho các 

bạn tự tin hơn khi làm bài. 

Kết quả khảo sát chất lượng giữa học kì I của các bạn 

sẽ giúp các thầy cô giáo đánh giá được sự tiếp thu kiến 

thức học tập trên lớp của học sinh. Từ đó, thầy cô giáo 

có hướng điều chỉnh phương pháp giảng dạy giúp học 

sinh đạt hiệu quả trong học tập.  

Đồng thời kết quả khảo sát chất lượng giữa học kì I 

của các bạn chính là món quà tinh thần đẹp nhất dành 

để dâng tặng cho các bà Mẹ, các Cô giáo nhân ngày 

Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022. 

Phùng Thị Tuyết Minh  

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

Ở các lớp mẫu giáo, chúng tôi tập trung vào việc 

khám phá về bản thân trong tháng 10. Các học sinh 

đã học về cảm xúc của mình, cách các em phát triển 

và thay đổi trong các giai đoạn khác nhau của cuộc 

đời và cách giữ an toàn. 

Chúng tôi đã có nhiều cơ hội tuyệt vời để khám phá 

5 giác quan của mình như nếm và khám phá những 

thực phẩm giúp các em khỏe mạnh, đi bộ lắng nghe 

khám phá âm thanh lớn và nhỏ xung quanh và trải 

nghiệm các kết cấu khác nhau - những món yêu thích 

là bọc bong bóng, bột nặn và sơn phồng (hỗn hợp 

giữa bọt cạo râu và keo). 

Các em học sinh thích các hoạt động năng nổ vào 

Ngày hội thể thao sau Kỳ nghỉ giữa kỳ, chúng tôi hào 

hứng bắt đầu Học phần 2 với việc chuẩn bị cho 

Halloween vào cuối tháng 10 khi mọi người mặc trang 

phục hóa trang đi quanh trường trong một ngày tràn 

ngập sự phấn khích và bánh kẹo. 

Sự bắt đầu của Học phần mới cho chúng tôi cơ hội 

để suy ngẫm về sự phát triển của học sinh và chúng 

tôi rất mong được trò chuyện với quý phụ huynh trong 

các Cuộc họp Phụ huynh - Giáo viên vào tuần tới. 

Barbara Borbely  
Phụ trách học vụ (Khối mẫu giáo) 
 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tháng này đánh dấu sự trở lại của một trong những 

chương trình học được mong đợi nhất của chúng tôi, 

khóa học kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam. 

Các học sinh Trung học sẽ tham gia chuyến đi thực 

tế đầu tiên kể từ thời gian trước Covid, từ ngày 31 

tháng 10 đến ngày 4 tháng 11. 

Tôi nghe nói rằng các em rất hào hứng và mong đợi 

sự bổ sung cần thiết này để hướng tới một nền giáo 

dục toàn diện.  

Các chuyến đi khác sẽ tiếp tục trong suốt năm học, 

tạo cơ hội cho tất cả học sinh của chúng ta được tham 

gia.  

Chúng tôi hiện cũng đang bước vào các kỳ thi quan 

trọng của Cambridge ở cấp Trung học và kỳ thi kết 

thúc Tiểu học Singapore iPLSE của Lớp 7. Tôi chúc 

may mắn đến tất cả các học sinh đang ôn tập cho kỳ 

thi này. 

 Donnovan Neethling - Phó hiệu trưởng 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Khi chúng ta kết thúc Học phần 1, đây có phải là thời điểm tốt để suy ngẫm về những học sinh tuyệt vời của 

chúng ta đã học được những gì trong năm nay? Tất cả các lớp tiểu học đã hoàn thành kỳ thi đánh giá khả 

năng đọc viết đầu năm và các giáo viên đang bận rộn thực hiện các kế hoạch cá nhân để hỗ trợ việc dạy 

đọc cho mỗi học sinh.  

Chúng tôi khuyên học sinh nên làm Dyned hàng ngày trong 20 phút. Vào những ngày học sinh có môn 

Dyned ở trường, chúng tôi khuyên các em nên sử dụng tài khoản Reading A-Z của mình.  

Để tìm hiểu thêm về điểm số của con bạn và cách hỗ trợ cho các em ở nhà, vui lòng liên hệ với giáo viên 

chủ nhiệm hoặc giáo viên dạy môn tiếng Anh của con để thảo luận về các chiến lược phù hợp.  

Chúng tôi đã may mắn có thể tổ chức Halloween trong khuôn viên trường năm nay vào ngày 28 tháng 10. 

Học sinh thích hóa trang và chơi trò “ăn kẹo hay bị ghẹo” xung quanh khuôn viên trường. Đó là một lễ kỷ 

niệm đáng yêu được cả học sinh và giáo viên yêu thích. 

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

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Sắp đến ngày khóa học đào tạo kỹ năng sống Outward Bound khởi động rồi và các bạn học sinh cấp 3 của 

chúng ta đang rất háo hức với việc đi Quy Nhơn trong 5 ngày.  

Chuỗi kỳ thi lại Cambridge vào tháng 11 cũng đang diễn ra sôi nổi và các bạn học sinh của chúng tôi đang 

ôn tập rất chăm chỉ để chuẩn bị cho các kỳ thi này. Đồng thời, các học sinh lớp 7 Quốc tế và Song ngữ cũng 

đang chuẩn bị cho các kỳ thi iPSLE. Kỳ thi vấn đáp đã diễn ra vào ngày 25 tháng 10 và các bài thi viết dự 

kiến diễn ra vào ngày 31 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. 

Khi bắt đầu Học phần 2, chúng tôi khuyến khích học sinh suy ngẫm về Học phần 1 và xác định các lĩnh vực 

cần cải thiện. Điều này có thể bao gồm các quy trình và thói quen học tập nhưng điều quan trọng là phải 

xem xét các tương tác xã hội của bản thân. Đây là một bài tập quan trọng để cải thiện các mối quan hệ và 

kết quả học tập của học sinh trong Học phần 2. 

Vui lòng liên hệ trực tiếp với văn phòng trường hoặc với giáo viên nếu bạn muốn gặp bất kỳ giáo viên nào 

để trao đổi về sự tiến bộ của con bạn. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý vị. 

Elri Nieuwenhuis – Phụ trách học vụ (Khối THPT) 


