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Thông tin từ Hiệu trưởng 

Quý Phụ huynh kính mến, 

Chào mừng Quý vị đến với Bản tin tháng Mười Hai của trường 

Quốc tế Singapore tại Ciputra. Thật khó tin rằng tháng Mười Hai 

đã đến và kỳ nghỉ Giáng Sinh sắp tới gần. Tuy nhiên, đây cũng là 

khoảng thời gian có nhiều sự kiện thú vị diễn ra tại trường. Cuối 

năm luôn là thời điểm thích hợp để chúng ta dành thời gian thể 

hiện sự quan tâm tới mọi người xung quanh. Gần đây, giáo viên 

nhà trường đã rất tích cực tham gia các công tác từ thiện tại Hà 

Nội. Tôi xin được chia sẻ với Quý vị một số chương trình từ thiện 

đã diễn ra tại trường trong thời gian vừa qua. 

Thầy John Shoulder, giáo viên Lớp 5A Song ngữ và thầy William 

Twigg, giáo viên môn Giáo dục Thể chất đã tham gia các hoạt 

động từ thiện của Tổ chức Rồng Xanh. Rồng Xanh là một tổ 

chức từ thiện giúp đỡ và hỗ trợ trẻ em đường phố, trẻ em bị lạm 

dụng tại Hà Nội và nhiều vùng miền khác trên lãnh thổ Việt Nam. 

Để biết thêm các hoạt động từ thiên của tổ chức này, Quý vị vui 

lòng truy cập vào địa chỉ http://www.bluedragon.org/  

Để giúp mọi người có thể hiểu hơn về các hoạt động nhân đạo 

của tổ chức Rồng Xanh, các giáo viên nam trong trường cũng 

như nam giới trên toàn thế giới đã hưởng ứng phong trào để râu 

nhằm tuyên truyền cho các hoạt động của tổ chức từ thiện này.  

Trong tuần đầu tháng Mười Hai, thầy John và thầy Will đã tổ 

chức 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 

   - Thông tin từ Hiệu trưởng 

- Thông tin từ Hiệu phó 

-  Thông tin từ giáo viên 

-  Thành tích học tập Xuất sắc của học 

sinh 

- Thông tin từ Hiệu trưởng Chương 

trình Việt Nam 

Các sự kiện trong tháng 

 

TẦM NHÌN 

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp 

những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm 

đào tạo ra những công dân toàn cầu.   

 SỨ MỆNH 

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong 

một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, 

đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để 

tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh. 

http://www.bluedragon.org/
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một số hoạt động giúp các em biết cách giúp đỡ những người có 

hoàn cảnh khó khăn. 

Phụ huynh và các em học sinh được khuyến khích tham gia vào 

các hoạt động này bằng cách ủng hộ thực phẩm, quần áo và tiền 

mặt. Nhà trường đã quyên góp được 18.500.000 đồng tiền mặt 

cùng nhiều loại quần áo. Toàn bộ quần áo và số tiền trên đã được  

thầy John và thầy Will chuyển tới Tổ chức từ thiện Rồng Xanh. 

Tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể Quý vị đã ủng hộ cho chương 

trình từ thiện này. 

Cô Maia, giáo viên lớp 4A Song ngữ, Điều phối viên Hội học sinh 

trường cũng đã tổ chức các chương trình tìm hiểu về hoạt động 

của Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười http://www.operationsmile.org.vn/ 

cho học sinh trong trường.  

Hội học sinh đã có dịp đến thăm Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu 

Ba tại Hà Nội, nơi tiến hành các ca phẫu thuật tái tạo nụ cười cho 

trẻ em bị hở hàm ếch bẩm sinh. Nhà trường sẽ dành toàn bộ lợi 

nhuận thu được tại Hội chợ từ thiện Giáng sinh để ủng hộ cho tổ 

chức Phẫu thuật Nụ cười. 

Bênh cạnh các hoạt động hỗ trợ cho Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười, 

các em học sinh còn tham gia bán bánh, ủng hộ quần áo và đồ ăn 

cho Nhà tình thương dành cho các trẻ em gái có hoàn cảnh khó 

khăn. Các em học sinh đã tới thăm Nhà tình thương cùng với quần 

áo, đồ chơi và tiền mặt để ủng hộ cho các bạn có hoàn cảnh khó 

khăn. Với cương vị là Hiệu Trưởng nhà trường tôi rất vui khi  thấy 

các em học sinh hào hứng khi được đóng góp sức mình làm cho 

thế giới ngày một tốt đẹp hơn. 

Nhà trường không chỉ chú trọng việc giảng dạy kiến thức cho học 

sinh mà còn đào tạo các em trở thành những Công dân Toàn cầu. 

Chúng ta có thể thay đổi Thế giới chúng ta đang sống. Chúng tôi  

rất vui khi có cơ hội được làm việc cùng các em, những nhà lãnh 

đạo tương lai của Thế giới.  

Cảm ơn sự ủng hộ của toàn thể Quý vị cho các hoạt động của 

trường trong suốt thời gian qua.  

 

 

 

 

 

 

Cùng nhau góp sức chúng ta có thể làm 

cho thế giới ngày một tốt đẹp hơn 

 

 

 

 

 

 

Các em học sinh tích cực tham gia hoạt 

động từ thiện ủng hộ cho các bạn có hoàn 

cảnh khó khăn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.operationsmile.org.vn/
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Kính chúc Quý Phụ huynh một kỳ nghỉ Giáng sinh an lành. Hy 

vọng trong khoảng thời gian đặc biệt này, chúng ta có thể dành 

sự quan tâm và tình yêu thương cho những người có hoàn cảnh 

kém may mắn hơn. 

                                                                                   Hiệu Trưởng 

                                                                             Dwayne Lehman 

Thông tin từ thầy Hiệu Phó 

Trong một vài tuần qua, Nhà trường đã rất bận rộn chuẩn bị cho 

Hội chợ từ thiện Giáng sinh.  Giáo viên và học sinh toàn trường 

đã làm nhiều đồ Giáng sinh trang trí cho ngôi trường. Khuôn viên 

trường tràn ngập không khí của mùa Giáng sinh.  

Thời gian này Nhà trường cũng đã tổ chức tuần lễ đọc sách 

nhằm nâng cao khả năng đọc sách cũng như các kỹ năng đọc 

hiểu cho học sinh. Các giáo viên và học sinh đã bắt  đầu ôn tập 

để chuẩn bị cho Kỳ thi Học kỳ Một sẽ diễn ra từ  ngày 12 đến  23 

tháng Một năm 2015. 

Chương trình giảng dạy: 

Nhà trường luôn cố gắng cải thiện chương trình giảng dạy thông 

qua Chương trình Phát triển Chuyên môn cho giáo viên. Các giáo 

viên đã áp dụng những phương pháp giảng dạy mới và thú vị để 

nâng cao kết quả học tập cho học sinh. Thông qua các bài thuyết 

trình như “Lãnh đạo bản thân”, các em học sinh không ngừng 

được trau dồi và cập nhật các kiến thức mới.  

Với đội ngũ giáo viên và chương trình đào tạo chất lượng, tôi tin 

tưởng rằng Quý vị sẽ sớm nhận thấy những kết quả tích cực mà 

các chương trình này đem lại.  

WASC: 

Quá trình hoàn thiện hồ sơ cho việc chứng nhận của Tổ chức 

kiểm định các trường Cao đẳng và Đại học Phương Tây (WASC) 

vẫn đang được tiến hành. Nhờ sự hỗ trợ từ Phụ huynh, giáo viên 

và các em học sinh, chúng tôi đã thu thập được những dữ liệu  

 

 

 

 

Trò chơi gắn mũi cho Tuần lộc đã thành 

công rực rỡ. 

 

 

 

 

“The Little Gym” – một hoạt động vui chơi 

thú vị tại Hội chợ Từ thiện Giáng Sinh. 
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cần thiết để biên tập một bộ hồ sơ hoàn chỉnh thể hiện được chất 

lượng đào tạo của Trường Quốc tế Singapore. 

Hội chợ từ thiện Giáng sinh: 

Hội chợ từ thiện Giáng Sinh thường niên đã được tổ chức tại 

trường vào Thứ Bảy, ngày 13 tháng 12 vừa qua. Với mục đích 

gây quỹ ủng hộ cho Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười, chúng ta đã có 

một ngày hội tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Các em học sinh 

rất hào hứng tham gia những trò chơi vui nhộn và mua sắm tại 

các gian hàng. Bữa trưa tự chọn do Trung tâm Đào tạo Quốc tế 

Pegasus cung cấp cùng với hương vị ngọt ngào của những chiếc 

kẹo bông đã làm hài lòng tất cả chúng ta. 

Hội chợ Từ thiện đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi rất vui được hỗ 

trợ Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười, đem lại niềm vui cho nhiều trẻ 

em có hoàn cảnh kém may mắn.  Năm học tới, chúng ta sẽ phấn 

đấu đạt được mục tiêu mới và tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ thành 

công và vươn xa hơn nữa. 

Chúc Quý Phụ huynh một kỳ nghỉ vui vẻ! 

                                                                                          Hiệu Phó 

                                                    Thầy Gregory R.van Goidtsnoven 

Thông tin từ thầy William Twigg - Giáo viên Giáo dục thể chất  

Các đội bóng của trường đã có một khởi đầu rất tốt trong năm học 

2014 - 2015. Trong Học phần Một, các đội bóng đã thể hiện được 

những kỹ năng chơi bóng tuyệt vời nhờ tinh thần đồng đội của 

mình. Tinh thần đồng đội chính là yếu tố quan trọng dẫn tới sự 

thành công của các đội bóng.  

Đội bóng Trường SIS @ Ciputra đã tham gia hai giải đấu. Giải đấu 

đầu tiên được tổ chức bởi Hiệp Hội Thể thao các Trường Quốc tế 

tại Hà Nội (HISAA) do Ban Giáo dục Thể chất của Trường SIS , 

trường Quốc tế Liên hợp quốc (UNIS) và trường Quốc tế Hà Nội 

(HIS) đồng sáng lập. Học sinh SIS @ Ciputra đã tham gia thi đấu 

6 trận và thắng 4 trận. Toàn đội đã thể hiện được tinh thần thể 

thao tuyệt vời trong suốt giải đấu.  

 

 

 

 

 

 

 

Các em học sinh thích thú tham gia trò 

chơi câu vịt. 

 

 

 

 

 

 

Gian hàng tò he thu hút nhiều các em học 

sinh đến mua. 
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Giải đấu thứ hai mà trường tham gia là Cúp SIS giữa trường SIS 

@ Vạn Phúc và SIS @ Ciputra cho đội bóng các Khối lớp 2, 3, 4 

và các đội Nam, Nữ mở rộng.  Đầu Học phần Hai vừa qua, giải 

bóng đá do Hiệp hội thể thao các trường Quốc tế tại Hà Nội trở lại 

với sự tham gia của 8 đội bóng đến từ trường Quốc tế BVIS, BIS, 

trường Quốc tế Singapore tại Ciputra, Trường Quốc tế Liên hợp 

quốc UNIS và trường Quốc tế Hà Nội HIS. Đội những chú báo đen 

hùng mạnh của Ciputra đã xuất hiện trong bộ đồng phục thể thao 

và có một ngày chơi bóng thật tuyệt vời.  

Với lòng quyết tâm, tinh thần đồng đội và sự luyện tập chăm chỉ, 

đội bóng SIS @ Ciputra đã có được 5 trận thắng và 1 trận hòa sau 

6 trận đấu. Đội bóng những chú báo đen của trường SIS @ 

Ciputra đã ghi được 23 bàn thắng trong sáu trận đấu và vinh dự 

giành Cúp vô địch của giải đấu. 

Các cầu thủ không chỉ thể hiện kỹ thuật tốt mà còn thể hiện tinh 

thần thể thao xuất sắc. Các huấn luyện viên của đội gồm thầy 

John Shoulder, thầy Reywel Francisco và thầy William Twigg đã 

rất hài lòng với kết quả vượt bậc này. 

                                                Giáo viên bộ môn Giáo dục Thể chất 

                                                                         Thầy William Twigg 

Thành tích học tập Xuất sắc của học sinh trường Quốc tế 

Singapore tại Cầu Giấy 

Trường Quốc tế Singapore tiếp tục cung cấp cho học sinh con 

đường học vấn thành công với kết quả học tập cao. Học sinh 

Trường Quốc tế Singapore tại Cầu Giấy gần đây đã đạt được 

nhiều thành tích học tập xuất sắc. 

Bốn giải thưởng “Thủ khoa Việt Nam” đã được trao tặng cho ba 

học sinh của Trường Quốc tế Singapore tại Cầu Giấy trong năm 

học 2013 - 2014: 

• Nguyễn Hoàng Minh Anh – Môn học Viễn  cảnh Toàn cầu – 

Chương trình IGCSE  

• Nguyễn Hoàng Minh Anh – Môn học Tiếng Anh là Ngôn 

ngữ Thứ nhất – Chương trình IGCSE 

• Bạch Quốc Trung – Giải thưởng Thành tích Xuất sắc trong 

môn Toán – Chương trình AS Level  

 

 

 

 

 

 Đội bóng dành cúp vô địch của trường   

SIS@Ciputra  

       Tiến lên những chú báo đen!  

 

 

 

Thầy William Twigg tự hào về các học trò. 

 

 

 

Thầy John Shoulders hài lòng với những 

kết  quả vượt bậc của đội bóng nữ.  
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• Đặng Mỹ Linh – Môn Xã hội học – Chương trình A Level  

Hàng năm, học sinh Khối 6 sẽ tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp bậc Tiểu 

học Singapore dành cho học sinh quốc tế (iPSLE). Ba học sinh 

của Trường Quốc tế Singapore tại Cầu Giấy đã đạt thành tích 

xuất sắc trong kỳ thi iPSLE vào tháng 7 vừa qua.  Vũ Hải Nhi đạt 

điểm A trong cả hai môn Toán và Tiếng Anh và đạt điểm B trong 

môn Khoa học. Trần Nguyễn Nam Anh đạt điểm A* trong môn 

Toán và điểm A trong cả hai môn Tiếng  Anh và Khoa học. Trần 

Quỳnh Anh đạt điểm A trong môn Tiếng Anh, điểm A* trong môn 

Toán và điểm B trong môn Khoa học. 

Hai học sinh Trần Nguyễn Nam Anh và Trần Quỳnh Anh đều 

được nhận giấy chứng nhận Thành tích Xuất sắc trong Môn học 

từ Vụ Khảo Thí thuộc Bộ Giáo dục Singapore (SEAB).  Chúng tôi 

rất tự hào về tất cả học sinh đã tham dự các kỳ thi vừa qua. 

Những kết quả xuất sắc trong kỳ thi Chương trình Cambridge và 

kỳ thi iPSLE đã minh chứng cho sự nỗ lực và tận tâm trong học 

tập của các em học sinh, thể hiện được sự chú trọng của nhà 

trường vào chất lượng giảng dạy và chương trình học, đặc biệt là 

các môn học của Chương trình Singapore và Chương trình 

Cambridge.  

Thông tin từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam: 

Trong tháng qua, nhà trường đã hân hạnh được đón các lãnh 

đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ về 

thăm và làm việc tại trường. Nhà trường đã báo cáo về hoạt động 

cũng như Kế hoạch năm học 2014 - 2015 với Phòng Giáo dục và 

Đào tạo quận Tây Hồ. Tôi rất vui mừng được chia sẻ với quý vị 

những nhận xét tích cực mà Phòng Giáo dục dành cho trường: 

Lớp học được trang trí đẹp phù hợp với học sinh tiểu học; giáo 

viên chuẩn bị bài chu đáo, có đổi mới về phương pháp dạy học 

nên các giờ dự được đánh giá có hiệu quả. Tất cả các thành viên 

ban lãnh đạo Phòng đều nhất trí rằng cách vận hành của nhà 

trường rất chuyên nghiệp, kế hoạch năm học của trường có cấu 

trúc chặt chẽ, có tính thực tế cao và có khả năng đưa nhà trường 

tới một năm học đầy thành công phía trước. Học sinh Chương 

trình Song ngữ đã ôn tập và hoàn thành tốt bài kiểm tra cuối Học 

kỳ Môt. Kết quả các bài kiểm tra cũng như nhận xét, đánh giá về 

năng lực, phẩm chất của học sinh sẽ được các thầy cô giáo trao 

đổi với phụ huynh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhà trường đã 

tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm 

 

 

 

Học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc tại 

SIS@ Cầu Giấy. 

 

 

Giáng Sinh cũng là dịp để giáo viên thỏa 

sức sáng tạo 

 

 

Học sinh chăm chú lắng nghe bài giảng trên 

lớp.  
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Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, qua đó giúp học 

sinh hiểu về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang, anh 

dũng của dân tộc ta. Để tỏ lòng biết ơn của mình đối với các 

chiến sĩ, đặc biệt những người đã ngã xuống vì nền độc lập của 

Tổ quốc và thể hiện tình yêu của mình đối với những chú bộ đội 

đang canh gác nơi đảo xa, học sinh lớp 5A đã say mê luyện tập 

và trình bày ca khúc “Chú bộ đội đảo xa” với tất cả tình cảm và 

lòng biết ơn của các em. 

Không khí Giáng sinh ấm áp và vui tươi cũng tràn ngập các lớp 

học và khuôn viên trường. Học sinh các lớp đã cùng nhau trang 

trí lớp, trường với hình ông già Nô- en, người tuyết, cây thông, 

bông tuyết … do các em tự tay làm trong những giờ học nghệ 

thuật. Việc được góp phần làm cho lớp, trường đẹp hơn không 

chỉ mang đến niềm vui mà còn khiến các em thêm yêu quý và tự 

hào về ngôi trường của mình. Tôi cũng chắc chắn rằng tất cả các 

Quý vị phụ huynh, các em học sinh cũng như toàn bộ giáo viên và 

nhân viên trường đã có một sáng thứ Bảy nhiều ý nghĩa khi tham 

gia Hội chợ từ thiện do nhà trường tổ chức vào ngày 13/12, nơi 

không chỉ mang tới niềm vui cho những người tham dự mà còn 

giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. 

Cám ơn sự quan tâm và đồng hành của Quý vị phụ huynh. Chúc 

Quý vị và gia đình một kì nghỉ Giáng sinh ấm áp và nhiều niềm 

vui. 

Trân trọng, 

                                               Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 

                                                                    Vũ Thị Bích Liên 

Những ngày quan trong trong tháng Một: 

Ngày 5  tháng Một: Học sinh quay trở lại trường sau kỳ nghỉ 

Giáng Sinh . 

Từ ngày 5 đến 9 tháng Một : Ôn tập Học kỳ Một. 

Từ ngày 6 đến 9 tháng Một : Chụp ảnh năm học. 

Từ ngày 12 đến 16 tháng Một:  Thi Học kỳ Một.  

Từ ngày 26 đến 30 tháng Một:: Thi đấu bóng rổ giữa các đội. 

 

 

 

 

 

Bảng trang trí theo chủ điểm Giáng Sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


