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Hội chợ Từ thiện Giáng sinh  
 
 
 
 
 
 
 

 

Thông điệp từ cô Hiệu trưởng 

 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chào mừng Quý vị đến với Bản tin tháng 12 của trường Quốc tế 
Singapore tại Ciputra. Thật khó để tin rằng kì nghỉ Giáng sinh của 
các em đã đến. Tháng 12 tuy ngắn nhưng các em đã gặt hái 
được nhiều niềm vui và thành công trong các hoạt động mang 
đậm không khí lễ hội. 
 
Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của 
Quý vị trong buổi cà phê sáng tuần trước để phổ biến tới Phụ 
huynh những thông tin về kỳ thi học kỳ Một sẽ diễn ra vào ngày 3 
tháng 1. Hy vọng buổi hội thảo đã mang đến cho Quý vị những 
thông tin hữu ích giúp Quý vị chuẩn bị tốt cho con em mình trong 
kỳ thi sắp tới.  
 
Năm nay, Hội chợ Từ thiện Giáng sinh đã diễn ra thành công rực 
rỡ nhờ sự chuẩn bị chu đáo của toàn thể giáo viên và nhân viên 
3 trường (trường Mầm non KinderWorld tại Ciputra, trường Mầm 
non KinderWorld tại the Manor và trường Quốc tế Singapore tại 
Ciputra) và không thể thiếu được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý vị. 
 
Hội chợ Giáng sinh năm nay tiếp tục gây quỹ để ủng hộ Tổ chức 
Phẫu thuật Nụ cười- mang đến cơ hội phẫu thuật cho các em nhỏ 
tại Việt Nam. Hội học sinh cùng thầy Ethan đã có hoạt động kêu 
gọi quyên góp quần áo ấm để mang mùa đông ấm áp đến các 
em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. 
 
Ban nhạc của trường với sự dẫn dắt của thầy Rikki cũng đã có 
dịp thể hiện tài năng của mình khi có màn trình diễn ấn tượng 
trong chương trình cà phê sáng tại trường và Hội chợ Giáng sinh 
vừa qua. Đây là những dịp tốt giúp bạn nhạc có cơ hội biểu diễn 
trước công chúng và hoàn thiện kỹ năng biểu diễn. 
 
Tôi xin cảm ơn sựquan tâm, ủng hộ cùng những tình cảm quý 

 

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. 

 

 

NỘI DUNG BẢN TIN 
 

 Thông tin từ Hiệu trưởng 

 Thông tin từ thầy Hiệu phó 

 Thông tin từ Hiệu trưởng Chương 

trình Việt Nam 

 Các sự kiện trong tháng 

 



  

Địa chỉ :    Khu C3, Khu đô thị Nam Thăng Long    

                 Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ,    

                 Hà Nội, Việt Nam  
  
Tel:           (84-4) 3758 2664   Fax:  (84-4) 3758 2706 

Email:       enquiry@ciputra.sis.edu.vn   
  
  

                                                                   

                                                                                        www.kinderworld.net 

 

 
    

                                       Page 2 of 4 

   

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ CIPUTRA     
                                                                               Tháng Mười Hai năm 2016 

 

 
 

 
        

 

Hội chợ Từ thiện Giáng sinh  
 
 
 
 
 
 

 
 

Tuần lễ đọc sách  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

báu của Quý vị dành cho nhà trường.  
 
Chúc Quý vị có một kỳ nghỉ giáng sinh vui vẻ và một năm mới dồi 
dào sức khỏe! 
Trân trọng, 
 
 
Cô Kimberley, 
Hiệu trưởng  

 
Thông điệp từ thầy Hiệu phó 
 
Trong tháng này, Nhà trường đã tổ chức thành công Hội chợ Từ 
thiện Giáng sinh với sự tham gia nhiệt tình của  Quý phụ huynh, 
bạn bè và cư dân Ciputra. Năm nay Hội chợ từ thiện Giáng sinh 
khác với các năm trước với nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc của 
các em học sinh mẫu giáo (KIK) và  SIS góp phần làm cho không 
khí Giáng sinh thêm rộn ràng.  
 
Nhà trường cũng tổ chức Tuần lễ đọc sách để duy trì niềm đam 
mê đọc sách của các emqua chuỗi các hoạt động như đọc sách 
cho nhau nghe, hóa thân thành các nhân vật yêu thích trong 
sách, thi tài dựng mô hình minh họa cho truyện và hôi chợ sách 
diễn ra trong 2 ngày. Các thầy cô giáo sẽ tiếp tục giúp các em 
bồidưỡng niềm say mê đọc sách và phát triển các kỹ năng đọc. 
 
Kỳ thi Học kỳ 1 sẽ diễn ra ngay sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Giáo viên 
và các em học sinh đang tích cực ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi 
tới vào tháng 1. Nhà trường đã tổ chức buổi cà phê sáng cung 
cấp cho Quý vị các thông tin về kỳ thi để phụ huynh có thể 
khuyến khích, động viên và giúp đỡ các em học sinh chuẩn bị 
sẵn sàng cho kỳ thi học kỳ sắp tới. 
 
Phụ huynh vui lòng nhắc nhở các con dành thời gian ôn tập trong 
kỳ nghỉ lễ để đạt kết quả tốt trong kỳ thi học kỳ sắp tới. Chúc Quý 
phụ huynh và các em học sinh kỳ nghỉ Giáng sinh an lành và một 
năm mới hạnh phúc. 
 
Thầy Mustafa Fazal 
Hiệu phó 
 
Thông tin từ Hiệu trưởng  Chương trình Việt Nam 
 

Quý Phụ huynh thân mến! 
 
Trong tháng 12, thầy và trò trường Tiểu học Việt Nam 
Singapore đã tiến hành ôn tập và hoàn thành kì kiểm tra 
cuối học kì 1 ở tất cả các khối lớp. Tôi rất vui khi các em 
học sinh đã có quá trình ôn tập hiệu quả và các bài kiểm tra 
đã phản ánh chính xác nỗ lực học tập của các em. Kết quả 
các bài kiểm tra cũng như nhận xét, đánh giá về quá trình 
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Trang trí lớp học, bảng tin với những cây 
thông Giáng sinh, ông già Nô en thật đáng 

yêu  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

học tập trong học kì 1 sẽ được chúng tôi gửi đến Quý vị sau 
kì nghỉ Giáng sinh. 
 
Vào ngày 3/12, chúng tôi đã tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng 
Anh trên mạng Internet cấp trường. Qua quá trình tự luyện, 
hầu hết các em học sinh của 3 khối lớp 3,4,5 đã đạt đủ điều 
kiện tham gia vòng thi cấp Trường và kết quả các em đạt 
được cũng rất khả quan, cụ thể, có 14 học sinh khối 3, 10 
học sinh khối 4 và 6 học sinh khối năm đạt đủ điều kiện để 
tham gia vòng thi cấp Quận vào tháng 1 tới.  
 
Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức hoạt động kỷ niệm 72 
năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  nhằm 
giúp học sinh hiểu về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ 
vang, anh dũng của dân tộc ta. Các em học sinh lớp 3 đã 
biểu diễn một tiết mục văn nghệ 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 ngày đêm canh gác nơi biên 
cương, nơi hải đảo để bảo vệ Tổ quốc.  
 
Các em học sinh cũng đã cùng nhau trang trí lớp học, bảng 
tin với những cây thông Giáng sinh trông thật đẹp mắt, ông 
già Nô en thật đáng yêu để chung vui với ngày Hội chợ 
Giáng sinh được tổ chức ngày 10/12. Tôi xin gửi lời cám ơn 
đến các Quý vị Phụ huynh và các em học sinh đã cùng 
chung tay để ngày hội được tổ chức thành công, không chỉ 
là một ngày vui cho các em học sinh mà còn gây quỹ ủng 
hộ tổ chức Phẫu thuât nụ cười, mang lại niềm vui cho nhiều 
em nhỏ không may mắn khác. 
 
Với sự nỗ lực không ngừng, với tinh thần hợp tác, tích cực 
và xây dựng, chúng ta đã cùng nhau có một kỳ học đáng 
nhớ với nhiều kỉ niệm và có kết quả đáng khen ngợi. Cảm 
ơn sự nhiệt tình trong việc giảng dạy của các thầy cô giáo, 
sự cố gắng học tập của các em học sinh và sự hợp tác của 
các quí vị phụ huynh học sinh đã tạo nên thành quả đó.  
 
Chúc Quý vị phụ huynh, các thầy cô giáo, các em học sinh 
có một kì nghỉ Giáng sinh ấm áp và nhiều niềm vui! 
 
Trân trọng 

 

 Vũ Thị Bích Liên  
Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 
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 Những ngày quan trọng: 
 
19-30 tháng 12: Kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới 
2 tháng 1:          Nghỉ bù Năm mới 
3 tháng 1:          Học sinh quay trở lại trường 
 

 


