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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chúng tôi cảm ơn quý vị vì đã tham gia Khảo sát dành cho phụ huynh gần đây. Lãnh đạo nhà trường hiện đang 

phân tích những câu trả lời để xác định các lĩnh vực cần thiết để cải thiện và phát huy. Một phần của quy trình 

này sẽ liên quan đến việc gặp gỡ một nhóm nhỏ phụ huynh với tư cách là “nhóm tập trung” để hiểu rõ hơn về 

những lời nhận xét và mối quan tâm của quý vị. Sau đó, chúng tôi sẽ làm việc với các thầy cô để bắt đầu hành 

động nhằm cải thiện chất lượng nhà trường. 

Một trong những mục trong cuộc khảo sát là về Căn tin nhà trường. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tiếp tục giám sát 

chặt chẽ chất lượng thực phẩm, cũng như vệ sinh, an toàn thực phẩm. Mỗi ngày, y tá nhà trường đều thực hiện 

việc kiểm tra và lấy mẫu của tất cả các loại thực phẩm được phục vụ và giữ lại trong ít nhất 24 giờ. Ngoài ra, các 

điều kiện trong nhà bếp và khu vực ăn uống được nhân viên kiểm tra liên tục. Ngay trong năm nay, chúng tôi đã 

gặp nhà cung cấp để chia sẻ phản hồi từ các cuộc khảo sát của học sinh và thảo luận về cách chúng tôi có thể 

cải thiện dịch vụ bữa ăn cho các con. 

Mục tiêu cho Người học Toàn trường mà chúng tôi sẽ nhấn mạnh vào tháng tới là “Tư duy Phản biện”. Điều này 

đề cập đến khả năng phân tích rõ ràng các sự kiện, xác định vấn đề, phát triển giải pháp và đưa ra quyết định. 

Khi quý phụ huynh đến thăm khuôn viên trường để tham dự Hội chợ Giáng sinh Từ thiện vào Thứ Bảy, ngày 10 

tháng 12, từ 9:00-11:30 (hãy hỏi giáo viên của các con để biết thêm chi tiết), vui lòng ghé xem Thư viện Mục tiêu 

Học tập của chúng tôi để xem một số ví dụ về Tư duy Phản biện trong hành động của học sinh. 

Để tiện cho việc sắp xếp kế hoạch vào ngày nghỉ lễ, vui lòng lưu ý rằng trường học sẽ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm 

mới từ ngày 17/12/2022 đến ngày 02/01/2022, và các bài học sẽ tiếp tục vào Thứ Ba ngày 03/01/2022. 

Nếu quý phụ huynh có thắc mắc hoặc quan tâm về bất cứ điều gì xin vui lòng liên hệ với văn phòng nhà trường. 

Chúng tôi luôn sẵn lòng gặp gỡ và lắng nghe ý kiến của quý vị.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, 

“Tháng 11 quả là một tháng đầy bận rộn của Khối Mầm 

non! Các con đã được tìm hiểu về gia đình mình, nơi 

con sống và khám phá những kiểu nhà khác nhau từ 

khắp nơi trên thế giới. Thông qua câu chuyện “3 chú heo 

con” học sinh được khám phá những chất liệu có độ bền 

khác nhau.  

Các con cũng đã trở thành những thám tử tìm kiếm các 

từ bắt đầu bằng các chữ cái trong tuần và khám phá các 

chữ ghép như ff/ ll ở cuối từ. Ví dụ như “Off, huff, bell, 

doll”. Quý phụ huynh cũng có thể hỗ trợ các con tại nhà 

bằng cách tìm kiếm tất cả các chữ cái đó và luyện tập 

cách phát âm.  

Chúng tôi đã chia nhóm để luyện đọc hàng ngày. Điều 

này được gọi là đọc cùng nhau. Đây là nơi chúng ta thực 

hành các khái niệm như đọc từ trái sang phải, ghép các 

âm của chữ cái, chỉ vào từng từ riêng lẻ và lật trang sách 

từ trước ra sau. 

Các học sinh đã rất hứng thú chuẩn bị thiệp cho các giáo 

viên yêu thích của mình và trao tặng với lòng biết ơn của 

các con vào Ngày Nhà giáo.” 

Barbara Borbely  
Phụ trách học vụ (Khối mẫu giáo) 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tháng 11 là khoảng thời gian bận rộn nhưng cũng 

không kém phần thú vị đối với các em học sinh, đặc biệt 

là học sinh của 9 lớp đã tham gia chuyến dã ngoại OBV 

và các em đã có nhiều niềm vui.  

Không thể đánh giá thấp các kỹ năng mà học sinh học 

được và tiếp xúc được khi tham gia một khóa học ngoài 

trời như OBV. Những kỹ năng này bổ sung cho việc học 

trên lớp và cũng gắn chặt với các Mục tiêu dành cho 

Người học Toàn Trường của chúng tôi, giúp học sinh 

được chuẩn bị tốt hơn nữa với tư cách là Công dân 

Toàn cầu khi tốt nghiệp. 

Học sinh hiện đang chuẩn bị cho kỳ thi Học kỳ 1 sẽ diễn 

ra từ ngày 8 đến ngày 16 tháng 12. Bảng Thông tin chi 

tiết (Table of Specifications - TOS) đã được gửi qua Ứng 

dụng KinderWorld và đóng vai trò thể hiện rõ nội dung 

của các kỳ thi và những gì đang được giảng dạy. Nếu 

quý vị không có quyền truy cập TOS, vui lòng liên hệ với 

giáo viên chủ nhiệm của các con. 

Chúng tôi sẽ có Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện vào ngày 

10 tháng 12, từ 9:00 sáng đến 11:30 sáng. Điều này rất 

thú vị vì đây sẽ là lần đầu tiên chúng tôi có thể tổ chức 

trọn vẹn một trong những sự kiện được yêu thích nhất 

và lâu đời nhất của chúng tôi, kể từ trước Covid. Mỗi lớp 

sẽ quản lý một gian hàng tại Hội chợ, sẽ có các trò chơi, 

nhiều món ăn và thức uống ngon, cũng như các gian 

hàng thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng theo chủ đề 

Giáng sinh.  

Chúng tôi rất mong đợi được đón tiếp quý phụ huynh! 

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

Học phần 2 đã bắt đầu. Đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu thực hiện các biện pháp hỗ trợ tại nhà do giáo viên 

của các con đã đề xuất trong các cuộc họp phụ huynh. Một trong những cách đơn giản và hiệu quả hơn để hỗ 

trợ việc học ở nhà là đảm bảo rằng con bạn đọc với sự hứng thú ngoài việc đọc ở trường. 

Theo Viện Giáo dục tại Đại học London, trẻ em từ 10-16 tuổi đọc sách để giải trí sẽ tiến bộ nhiều hơn về toán, từ 

vựng và chính tả so với trẻ em không đọc sách ngoài giờ học. 

RAZ Kids là nguồn tài liệu luyện đọc tuyệt vời dành cho lớp Mẫu giáo đến Lớp 5, trong khi học sinh lớp lớn có 

thể thích đọc sách trực tuyến trên getepic.com, đọc trên Dyned hoặc đi đến hiệu sách địa phương để chọn một 

số cuốn sách mới thú vị cho bộ sưu tập sách cá nhân của mình . 

Xin chân thành cảm ơn tất cả các em học sinh và phụ huynh về những tấm thiệp đáng yêu, những món quà và 

những thông điệp cám ơn mà chúng tôi đã nhận được cho Ngày Nhà giáo năm nay. Gần đến tháng 12, chúng tôi 

đang chuẩn bị cho Hội chợ Giáng sinh Từ thiện hàng năm. Chúng tôi rất mong được chào đón các bậc phụ huynh 

trở lại Trường, có một khoảng thời gian tuyệt vời trong khi gây quỹ vì một mục tiêu cao quý! 

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

 

 

 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Các thầy cô và các em học sinh đang miệt mài chuẩn bị cho kỳ thi Học kỳ 1 sắp diễn ra vào Tuần thứ 7 và thứ 8 

của Học phần 2. Lịch thi đã được gửi qua ứng dụng Kinderworld. Chúng tôi chúc các học sinh hoàn thành bài thi 

với hết khả năng của mình! 

Ngoài việc chuẩn bị cho kỳ thi, học sinh cũng đang học thêm các kỹ năng mới bên ngoài lớp học. Các bạn học 

sinh Trung học Phổ thông của chúng ta đã có những giây phút thật đặc biệt, thật nhiều niềm vui tại Outward Bound 

Quy Nhơn và học được nhiều bài học quý giá về nhận thức xã hội, tính kiên trì và hiểu biết bản thân. Đây là điều 

mà các học sinh trung học cơ sở có thể mong đợi trong Học phần 3 và 4. 

Các em học sinh đang chăm chỉ và đóng vai trò chủ đạo trong việc chuẩn bị cho Hội chợ Từ thiện Giáng sinh. 

Bằng cách tổ chức, lập kế hoạch, trang trí và thảo luận về các chi tiết của từng gian hàng, học sinh đã cho thấy 

rằng các em đang nỗ lực để đạt được mục tiêu học sinh toàn trường của chúng ta là công dân tích cực và có 

trách nhiệm. 

Chúng tôi rất mong được đón tiếp quý phụ huynh tại Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện. 

Elri Nieuwenhuis – Phụ trách học vụ (Khối THPT) 


