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Giáo viên SIS chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 

Thông điệp từ Hiệu trưởng 

 

Kính gửi Phụ huynh và Người giám hộ,   
 
Tháng 11 là một tháng có nhiều sự kiện đối với chúng tôi tại SIS Cần 

Thơ. Trong khi các học sinh cố gắng nỗ lực học tập mỗi ngày thì các 

giáo viên, nhân viên tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Qua 

những tiết mục biểu diễn, phát biểu các em học sinh đã bày tỏ lòng 

biết ơn với các thầy cô. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến những món 

quà tinh thần của quý phụ huynh đã gửi đến trong dịp đặc biệt này.  

 

Vào thứ 7 ngày 10  tháng 12 chúng tôi sẽ tổ chức Ngày Hội Giáng Sinh 

Từ Thiện mong rằng sẽ gặp tất cả mọi người ở đó. Vào thứ 2 tuần tiếp 

theo học sinh sẽ có đợt thi Học kỳ I. Các em đã rất chăm chỉ ôn bài để 

chuẩn bị cho kỳ thi. Chúc tất cả các em đạt được kết quả tốt nhất trong 

kỳ thi này. 

  

Ngày nghỉ giáng sinh sẽ đến sớm và ngày học cuối cùng vào ngày 16 

tháng 12. Trường sẽ hoạt động lại sau hai tuần nghỉ, ngày học lại vào 

ngày 3 tháng 1. 

 

 Xin chúc đại gia đình SIS một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc. 

Cám ơn sự hỗ trợ liên tục của tất cả phụ huynh tại SIS Cần Thơ. Chúc 

Giáng sinh an lành và Năm mới hạnh phúc. 

 

Trân trọng,   

Mr. Ben 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Chủ điểm tháng 

• Thông điệp Hiệu trưởng 

• Các giá trị đạo đức 

• Mục tiêu học tập toàn trường  

 

Sự kiện quan trọng: 
 

18/11: Ngày Nhà Giáo Việt Nam 

 

28/11: Diễn tập PCCC 

 

10/12: Hội chợ giáng sinh từ thiện 

 

12-14/12: Thi Học Kỳ I 

 

19/12 – 2/1: Nghỉ giáng sinh và 

nghỉ Tết 

 

 

 

 

Mr. Aaran tự tin diễn tập thao tác 
dập lửa trong buổi tập PCCC 
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Chương trình về các giá trị đạo đức 
 
Trong tháng 11 này các em sẽ được học các 
giá trị đạo đức về Sự Hợp Tác, Trách Nhiệm 
và Siêng Năng 
 
Hợp tác là làm việc và chia sẻ khối lượng 
công việc cùng nhau. Khi hợp tác, chúng ta 
có thể hoàn thành những công việc mà ta 
không thể làm một mình. Sẵn sàng tuân 
theo các quy tắc để mọi người đều được an 
toàn và vui vẻ khi hợp tác. Làm việc cùng 
nhau giúp chúng ta thực hiện được nhiều 
điều tuyệt vời. 
 
Tinh thần trách nhiệm là khi người khác tin 
tưởng rằng bạn có thể hoàn thành xuất sắc 
mọi việc. Bạn chịu trách nhiệm cho hành 
động của mình. Khi phạm sai lầm, bạn đề 
nghị sửa đổi thay vì bào chữa. Trách nhiệm 
là khả năng phản ứng tình huống khéo léo 
và đưa ra giải pháp thông minh. 
 
Siêng năng là làm việc chăm chỉ và hết 
mình. Bạn tiến hành mọi việc theo từng 
bước một với lòng nhiệt huyết và tính kiên 
trì. Bằng cả sự nhiệt thành, siêng năng giúp 
bạn hoàn thành xuất sắc mọi công việc. 
Siêng năng là chìa khóa của sự thành công.  
 
Mục tiêu học tập toàn trường 
 
Mục tiêu Học tập Toàn trường của Tháng 11 
là nuôi dưỡng khả năng Tư duy Phản biện 
của học sinh. Người có tư duy phản biện sẽ 
biết cách áp dụng các kỹ năng tư duy phù 
hợp và tư duy bậc cao để giải quyết vấn đề. 
 
Tư duy phản biện có thể được học hỏi thông 
qua diễn giải và trải nghiệm thế giới xung 
quanh, điều này được khuyến khích bằng 
cách cho trẻ thời gian vui chơi tự do. 
 
Chúng ta đang sống trong thời đại có quá 
nhiều sự xao nhãng mà đôi khi quên mất 
tầm quan trọng của việc vui chơi cùng con. 
Khi trẻ chơi một mình, chúng sẽ phải đối mặt 
với nhiều thử thách mà chúng cần phải sử 
dụng tư duy phản biện để vượt qua. 
 
Nếu ta dạy trẻ mọi thứ mà ta biết, thì kiến 
thức của trẻ chỉ giới hạn trong phạm vi kiến 
thức của ta. Nếu ta dạy trẻ cách suy nghĩ, 
kiến thức của trẻ là vô hạn! 

 

Học sinh Lớp 2 (hình trên) học tập 

chăm chỉ trong giờ Âm nhạc. Các em 

hăng hái xung phong trả lời câu hỏi và 

hát cùng với thầy Ludwig tài năng của 

chúng ta.  

 

Mr. Limbert cổ vũ học sinh Lê Minh 
Khôi Lớp K2 khi em xếp hàng ném 
bóng trong giờ học thể chất. 

 

 

 

Lê Như Lớp 6 (hình trên) tham gia 
cuộc thi vẽ tại Làng du lịch Ông Đề. 
Học sinh Lớp 9 xếp hàng nghiêm túc 
trong buổi diễn tập phòng cháy chữa 
cháy (hình dưới).  
 
 

Những người lính cứu hỏa dũng 

cảm và giàu kinh nghiệm đã có mặt 

tại Trường để hướng dẫn cách bảo vệ 

học sinh, dập lửa và hướng dẫn cách 

thoát hiểm an toàn trong trường hợp 

khẩn cấp. 

 

 

Xuân Bình lớp K2 mặc trang phục 
truyền thống trong tiết mục biểu diễn 
mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. 
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Ara Lớp K1 làm hoa bằng dấu tay để 
tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo. 

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

Những nhà tư duy phản biện 
Nhà trẻ - Burns Lê Đan, K1 - Dương 
Minh Minh, K2 – Đỗ Mạnh Tiến Dũng, 
Prep – Dương Khánh An, Lớp 1 – Hà 
Minh Đại Dương, Lớp 2 – Bùi Thái Bảo 
Nghi, Lớp 3 – Dương Trí Đức, Lớp 4 - 
Lâm Quang Minh, Lớp 5 – Lê Duy 
Quang, Lớp 6 – Mạc Tuấn Hoằng, Lớp 
7 – Đoàn Đông Nguyên, Lớp 8 – 
Nguyễn Đắc Hưng, Lớp 9 – Hồ Huỳnh 
Bảo Ngọc, Lớp 10 – Thái Nguyễn 
Hoàng Anh 

Chúc mừng những nhà 
tư duy trẻ tuổi của chúng 

ta! 

Eastern Values 
 

Global Education 
 

 

 

 
Học sinh Lớp 5 tham gia hoạt động 

đóng kịch (hình trên). Trung Tín Lớp 

10 quan sát tế bào trong lớp sinh học 

(hình dưới). 

 

Win Lớp 1 chia sẻ ước mơ trở thành 
lính cứu hỏa (hình trên).  John and 
Bao Lớp 3 tự hào giới thiệu Dự án 
Vùng Khơi Đại Dương (hình dưới). 
 

 

 

 

 

Học sinh Lớp 7 thích thú tham gia tiết 

Văn học (hình trên).  

Thầy Tâm và thầy Ben họp bàn với 

chính quyền địa phương về vấn đề an 

toàn phòng cháy chữa cháy của trường 

chúng ta (hình dưới).  

 

Những Món Ăn Ngon đã được chuẩn bị 

để chiêu đãi nhằm thể hiện lòng biết ơn 

và tri ân đến những Người Thầy Cô ưu tú 

của chúng ta. 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 


