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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chúng tôi mong đợi năm mới 2023 sẽ mang đến cho gia đình Quý Phụ huynh sức khỏe dồi dào và tràn đầy 

hạnh phúc. 

Một số thay đổi đang diễn ra trong khuôn viên trường là kết quả trực tiếp từ phản hồi của quý vị về cuộc 

khảo sát gần đây. Ví dụ, một số lớp cấp ba đang được thăm dò về các môn học ưa thích của các em cho 

năm tới. Những thay đổi cũng đang diễn ra trong việc sắp xếp lại Căn tin và chúng tôi đang tạo nhiều cơ hội 

hơn cho các gia đình tham gia cùng chúng tôi trong các hoạt động của trường. 

Trong 2 tuần đầu học phần 3 từ ngày 06 đến 17/02/2023, các buổi họp phụ huynh - giáo viên sẽ được tổ 

chức. Nhân dịp này giáo viên và phụ huynh cùng đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong Học kỳ 1. Để sắp 

xếp một cuộc họp, phụ huynh chỉ cần liên hệ với giáo viên của các con và tìm thời điểm thuận tiện. Nếu quý 

vị không thể đến trường, vui lòng thông tin đến giáo viên của con về việc sắp xếp một cuộc họp trực tuyến. 

Khi Quý phụ huynh đến trường để tham dự Họp Phụ huynh - Giáo viên, vui lòng ghé qua Thư viện “Mục tiêu 

Học tập” của chúng tôi để xem các phần minh họa về “Kiến thức Công nghệ”. Được trưng bày trên cửa sổ 

của Văn phòng Hiệu trưởng, đây sẽ là những sưu tầm từ các bài học trên lớp làm nổi bật việc học sinh đã: 

• Sử dụng hiệu quả công nghệ để truy cập, sắp xếp, đánh giá, tạo và truyền đạt thông tin 

• Hiểu cách sử dụng có trách nhiệm các công cụ truyền thông xã hội, giao tiếp và kết nối mạng 

Tôi chắc chắn rằng quý vị sẽ đồng ý rằng kiến thức mà học sinh đạt được và các kỹ năng về công nghệ mà 

các em đang phát triển hàng ngày sẽ là công cụ đắc lực cho các em trong tương lai. 

Trong suốt thời gian còn lại của năm học, vui lòng cho chúng tôi biết bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào mà 

quý vị có, thông qua email hoặc các buổi hẹn gặp trực tiếp. 

Trân trọng, 

Robert Madden – Hiệu Trưởng 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Thời gian thấm thoát qua nhanh, kể từ 

ngày khai trường đến nay các em học 

sinh đã trải qua 5 tháng học tập và vui 

chơi cùng bè bạn dưới mái trường thân 

yêu này. Hàng ngày, các em được thầy 

cô truyền đạt biết bao kiến thức mới lạ từ 

chương trình học, từ sách giáo khoa. 

Bên cạnh việc học tập để mở mang tri 

thức, các em còn được nhà trường tổ 

chức các hoạt động ngoại khóa nhằm 

giúp các em có kĩ năng sống tốt hơn. Các 

chủ điểm đạo đức (2 tuần/lần) như: trung thực, kiên nhẫn, lạc quan, tự tin làm việc nhóm, ý thức tự giác… 

giúp các em hiểu biết sâu hơn giá trị nhân văn của bản thân đối với cuộc sống xung quanh. Đồng thời, nhà 

trường còn tổ chức các hoạt động vui chơi như: lễ hội Trung Thu, Halloween, Ngày Nhà Giáo Việt Nam, 

ngày hội thể thao toàn trường… và Hội chợ Giáng sinh từ thiện. Tất cả các hoạt động vui chơi sẽ giúp các 

em ấn tượng hơn về mái trường , về thầy cô và về bè bạn. 

Một tin vui đến khi kết quả tham gia Hội thi Học sinh Giỏi Tiếng Anh cấp Quận ngày 3/12/2022 của các bạn 

học sinh lớp 9 song ngữ đạt được kết quả: 

- Em Lê Hồng Nhật đạt giải II 

- Em Phạm Gia Hân đạt giải III  

Cả hai bạn đều được tuyển chọn vào đội tuyển thi học sinh Giỏi Tiếng Anh cấp Thành phố dự kiến tổ chức 

vào tháng 3/2023. 

Trước kỳ nghỉ Giáng Sinh, các em học sinh đã tham dự kỳ thi kiểm tra cuối học kì I. Cô mong rằng, các bạn 

học sinh sẽ tích cực ôn tập kiến thức để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi. Đó cũng chính là món quà 

tinh thần quý nhất mà các bạn dâng tặng cho bố mẹ và thầy cô trong kì nghỉ lễ Giáng Sinh và đón chào năm 

mới – năm 2023. 

Sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, các em lại trở về trường để được thầy cô thông báo kết quả học tập cuối Học kỳ I 

và tham gia hoạt động văn nghệ đón mừng Xuân  mới – Xuân Quý Mão 2023. Thứ sáu 13/1/2023, tất cả 

học sinh sẽ cùng xúng xính trong các tà áo dài xanh, đỏ … vui mừng với lễ hội đón Xuân của nhà trường. 

Các em học sinh thân mến, 

Mừng Xuân mới, mỗi người chúng ta đều thêm một tuổi mới. Các em học sinh sẽ lớn dần hơn về ngoại hình, 

trưởng thành hơn về ý thức và tinh thần. Cô chúc các em cùng gia đình đón mùa Xuân mới : AN KHANG – 

HẠNH PHÚC – THỊNH VƯỢNG. 

      Phụ trách cấp cao Chương trình Việt Nam 

       Phung Thi Tuyet Minh. 



 

 

T: (84-28) 7301 3777 E: enquiry@saigonsouth.sis.edu.vn www.saigonsouth.sis.edu.vn 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ SAIGONSOUTH 

Tháng 12 2022 & Tháng 1 2023 

  

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Quả là những tháng đầy vui vẻ và bận rộn ở Khối 

Mẫu giáo! Chúng tôi đã khám phá các chủ đề lễ hội 

về Giáng sinh và Tết bằng cách học các bài hát và 

từ vựng mới trong lúc sáng tạo các đồ vật trang trí. 

Chúng tôi rất hạnh phúc khi thấy rất nhiều học sinh 

cùng với gia đình của mình tham gia các hoạt động 

và trò chơi tại Hội chợ Từ thiện Giáng Sinh do chúng 

tôi cùng chung tay chuẩn bị. 

Về đọc viết, chúng tôi đã ôn lại các âm đã học trong 

Học kỳ này và tập trung vào việc viết các từ CVC 

(các từ gồm Phụ âm - Nguyên âm - Phụ âm) như 

jet/jam/jog đồng thời hướng dẫn các em cầm bút 

chính xác. 

Trò chơi đếm số là một cách thú vị để các em nhỏ 

rèn luyện kỹ năng đếm số trong khi các em lớn hơn 

có những cuộc thảo luận thú vị về cách các em đón 

Giáng sinh và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. 

Tuần cuối cùng của Học kỳ 2 là Tuần lễ nâng cao 

nhận thức về Bảo vệ Học sinh khi chúng tôi tiếp tục 

duy trì một môi trường an toàn, tôn trọng và hòa 

nhập cho các em dưới mái trường này. 

Lời chúc từ Khối Mẫu giáo đến gia đình của quý phụ 

huynh, chúng tôi chúc quý vị một năm Quý Mão 

mạnh khỏe, vui vẻ và thịnh vượng! 

Barbara Borbely  

Phụ trách học vụ (Khối mẫu giáo) 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Trong khoảng thời gian chuyển giao từ năm Canh 

Dần sang năm Quý Mão, sẽ thật hữu ích khi suy 

ngẫm về những  thách thức và thành công trong năm 

vừa qua. 

Các bạn học sinh tại học xá Nam Sài Gòn đã xuất 

sắc vượt qua thử thách cam go do Covid gây ra. Các 

em đã duy trì điểm kiểm tra đánh giá ở mức đặc biệt 

cao và chúng tôi đã có thể bắt đầu lại chu trình kiểm 

tra iPSLE, ISA và kiểm tra nội bộ của mình một lần 

nữa. 

Năm Canh Dần cũng chứng kiến sự trở lại của một 

số sự kiện được yêu thích nhất tại học xá Nam Sài 

Gòn. Chúng tôi vừa hoàn thành Hội chợ Từ thiện 

Giáng sinh thành công, với số tiền cao kỷ lục được 

quyên góp cho tổ chức từ thiện mà chúng tôi đã 

chọn. Vào thứ sáu ngày 13/1/2023, chúng tôi sẽ tổ 

chức Lễ hội TẾT, kính mời tất cả các bậc phụ huynh 

đến tham dự.  

Chương trình OBV của chúng tôi cũng bắt đầu lại với 

5 lớp đã tham gia khóa học kỹ năng sống tại Quy 

Nhơn và 6 lớp nữa sẽ tham gia trước khi kết thúc 

tháng 5. Các chuyến dã ngoại của từng lớp cũng sẽ 

bắt đầu sau TẾT. 

Chúc các bạn học sinh tại học xá Nam Sài Gòn và 

gia đình một cái Tết thật vui vẻ, và cầu mong một 

năm Quý Mão sẽ vạn sự như ý, an khang thịnh 

vượng cho tất cả mọi người. 

Donovan Neethling – Phó Hiệu trưởng  
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chúng tôi hy vọng Quý phụ huynh đã có một kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới hạnh phúc cùng gia đình! 

Nhà trường đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi tổ chức Hội chợ Từ thiện Giáng sinh hàng năm để gây 

quỹ vì nghĩa cử cao đẹp. Sắp đến sẽ là kỳ nghỉ Tết và học sinh sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa và 

phong tục của đất nước của các em. 

Các học sinh đã hoàn thành bài thi kết thúc học kỳ 1 của mình. Giáo viên đã xác định các mảng kiến thức, 

kỹ năng cần cải thiện và sẽ điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ cho các em một cách phù hợp.  

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về tiến bộ trong học tập của con em mình, vui lòng liên hệ 

với giáo viên của các con để được cập nhật thông tin và lời khuyên trong các cuộc họp phụ huynh trong Học 

phần 3. Chúng tôi rất mong đợi vào học kỳ hai đầy sôi động sắp tới. 

Để có thêm cơ hội học tập ngoài giờ học, quý vị có thể hướng dẫn con truy cập một số trang web giáo dục, 

thú vị sau: 

• https://pbskids.org  

• https://www.khanacademy.org/  

• https://www.starfall.com/h/  

• https://kids.nationalgeographic.com/  Antinena Amon – Phụ trách học vụ (Khối Tiểu học) 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chúng tôi tin rằng Quý Phụ huynh cùng các em học sinh đã có kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới thật thư 

giãn. 

Các em học sinh đã hoàn thành kỳ thi Học kỳ một và tôi tin chắc rằng kết quả sẽ phản ánh nỗ lực học tập 

của các em học sinh. Quý Phụ huynh lưu ý rằng các bài kiểm tra trong Học kỳ 1 sẽ chiếm 50% điểm số của 

các môn học chính trong bảng điểm xếp loại. 

Một số lớp sẽ sớm có chuyến đi dã ngoại và chúng tôi hy vọng các em sẽ có khoảng thời gian học tập và 

vui chơi bổ ích trong chuyến đi này. 

Tuần lễ nâng cao Nhận thức về Bảo vệ Học sinh của chúng tôi sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 1. 

Trong tuần này, các giáo viên từ các lớp mẫu giáo đến lớp A level sẽ dạy các bài học và hoạt động về bảo 

vệ an toàn. Điều này sẽ giúp các em nhận thức rõ hơn về các biện pháp an toàn cho tinh thần, thể chất và 

cảm xúc của mình. 

Chúng tôi đã bắt đầu tiến hành đăng ký kỳ thi Cambridge tháng 5, 6 cho học sinh các lớp Trung học Phổ 

thông (IGCSE 2, AS và A level). Kỳ thi này sẽ bắt đầu từ tháng Tư 2023 với bài thi vấn đáp và môn Tin học 

thực hành. 

Elri Nieuwe nhuis – Phụ trách học vụ (Khối Trung học) 

 


