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Lễ Hội hóa trang 

 
 

 

Thông điệp từ Hiệu trưởng 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 
Tháng Mười, một tháng bận rộn đã trôi đi thật nhanh và Lễ hội 
Halloween đang đến gần. Thật thích thú khi ngắm nhìn các tác 
phẩm của các em được trang trí trong lớp học cũng như xung 
quanh trường. Quý phụ huynh có thể nhận ra trường chúng ta có 
một số nghệ sỹ và người kể chuyện rất tài năng. Thật vui khi thấy 
các em hăng say chuẩn bị cho Lễ hội Halloween. 
 
Tôi hi vọng các em học sinh có kỳ nghỉ kết thúc học phần vui vẻ 
và thoải mái sau những giờ hoạt động ngoại khóa và học tập miệt 
mài trong học phần vừa qua. 
 
Quý phụ huynh đã nhận được bản báo cáo kết quả học tập của 
các em vào ngày 14 tháng 10.  Tại trường Quốc tế Singapore, 
chúng tôi sử dụng đa dạng các hình thức đánh giá để theo dõi và 
cập nhật tình hình học tập của các em. 
 
Một trong những hình thức đó là các bài kiểm tra. Bài kiểm tra 
thường được sử dụng như một thước đo tiêu chuẩn sự tiến bộ 
của học sinh. Giáo viên thường cho học sinh làm các bài kiểm tra 
cuối mỗi bài học cùng với bài tập hàng ngày trên lớp để theo dõi 
sự tiến bộ của các em theo mục tiêu học tập của toàn trường. 
Các bài kiểm tra có thể  bao gồm câu hỏi trắc nghiệm, các câu 
hỏi trả lời ngắn hoặc những bài luận phù hợp. 
 
Mỗi học sinh đều có báo cáo học tập cho mỗi học phần và trong 
suốt cả năm. Đánh giá học tập theo dõi quá trình học tập và giúp 
giáo viên có thể nhìn thấy sự tiến bộ của học sinh trong suốt năm 
học. Báo cáo đánh giá học tập bao gồm  điểm thi thử, bài tập đã 
hoàn thiện của các môn, bài tập lớn của một môn và bài thu 
hoạch của học sinh.  
 

 

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 
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Hoạt động sau giờ học 

 
 

 
 

Hoạt động sau giờ học 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tại SIS @ Ciputra, chúng tôi  luôn kỳ vọng cao đối với tất cả các 
em học sinh. Đồng thời, chúng tôi quan tâm và giúp các em phát 
huy hết khả năng của bản thân mình để đạt được mục tiêu mà 
Nhà trường đã đề ra. Nhà trường chú trọng vào sự phát triển 
toàn diện của học sinh và liên tục  đánh giá, hỗ trợ và tương tác 
với học sinh để đảm bảo rằng tất cả các em đều có cơ hội để đạt 
được các mục tiêu. 
 
Nhà trường luôn mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của 
Quý phụ huynh. Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi 
những suy nghĩ của Quý vị về nhà trường. 
 
Chân thành cảm ơn. 
 
Tiến sĩ Kimberley Scollard 
 
Hiệu trưởng 
 
 
Thông điệp từ Hiệu phó 

 

Chào mừng Quý vị và các em học sinh quay lại trường sau kỳ 
nghỉ kết thúc Học phần 1. Tôi hy vọng  kỳ nghỉ đã mang lại cho 
các em một nguồn năng lượng dồi dào và một tinh thần tươi mới 
để sẵn sàng  bước vào Học phần 2. 
 
Trong Học phần 2, để làm phong phú thêm chương trình hoạt 
động sau giờ học, chúng tôi sẽ tổ chức thêm 2 câu lạc bộ mới đó 
là câu lạc bộ bóng đá và câu lạc bộ toán Singapore. Chúng tôi 
khuyến khích các em lựa chọn tối đa 3 câu lạc bộ trong 1 tuần để 
đảm bảo các em có thể tham gia các hoạt động yêu thích sau giờ 
học mà vẫn hoàn thành tốt kỳ thi Học kỳ 1 diễn ra sau kỳ nghỉ 
Giáng sinh. 
 
Học sinh và giáo viên đã trang trí lớp và chuẩn bị trang phục cho 
lễ hội hóa trang năm nay tại trường ta hứa hẹn sẽ rất vui nhộn 
với nhiều hoạt động và giải thưởng. Kính mời Quý Phụ huynh tới 
tham gia lễ hội với các em học sinh và cùng tới thăm các lớp học 
và chơi trò "Trick or treat". 
 
Nhà trường sẽ sớm tổ chức tuần lễ đọc sách. Đây sẽ là dịp để 
các em học sinh được tham gia các hoạt động liên quan đến đọc 
sách bao gồm  Hội chợ sách. Các em sẽ có cơ hội tự do hóa 
thân thành các nhân vật yêu thích trong truyện. Chúng tôi hy 
vọng những hoạt động này sẽ giúp các em nuôi dưỡng một tình 
yêu đọc sách và truyền cảm hứng để hình thành thói quen học 
tập suốt đời. 
 
Điều cuối cùng, tôi kính mong Quý vị giành thời gian giúp con em 
mình chuẩn bị cho kỳ thi sẽ diễn ra sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Quý 
vị nên tạo điều kiện cho các em vừa ôn tập vừa có thời gian thư 
giãn trong kỳ nghỉ tới để hình thành thói quen học tập tốt. 
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Lễ Hội hóa trang 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Học sinh lớp 3 song ngữ trong giờ học Toán 

 
Trân trọng, 

Thầy Mustafa Fazal 

Hiệu phó  

 

Thông tin từ Hiệu trưởng  Chương trình Việt Nam 

 

Chào Quí vị phụ huynh! 
 
Trong các tuần học vừa qua, chúng tôi  tiếp tục dự giờ, thăm lớp 
đối với tất cả các lớp song ngữ. Chúng tôi đã chú trọng xây dựng 
5 tiết dạy ở 5 khối lớp theo định hướng  của Lý thuyết về tự học 
và Động cơ học tập. Thông qua tiết học ở các môn học, các em 
đã được tham gia vào nhiều hoạt động học tập phong phú, từ đó 
hình thành và phát triển động lực học tập ở mỗi cá nhân.Tôi cũng 
ấn tượng khi nhìn thấy sự tiến bộ rõ nét ở một số lớp, đặc biệt sự 
đổi mới trong phương pháp dạy học ở các cô giáo trong đợt dự 
giờ lần này.  Chúng tôi cũng tiến hành hội giảng thi giáo viên dạy 
giỏi cấp trường để tìm ra giáo viên có chuyên môn vững vàng, 
linh hoạt trong phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng 
học sinh. Tôi tin rằng việc đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn 
sẽ giúp cho mỗi giáo viên có cơ hội học hỏi, trau dồi kĩ năng nghề 
nghiệp, qua đó có được chất lượng giáo dục tốt phù hợp với tình 
hình hiện nay. 
 
Để chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, học sinh đã 
tham gia rất nhiều hoạt động như làm thiếp, làm hoa để thể hiện 
tình cảm yêu quý, kính trọng  đối với những người phụ nữ thân 
yêu của mình. Có thể nói rằng, đó là những món quà tinh thần vô 
giá dành cho các cô, bác nữ nhân viên trong trường. 
 
Cám ơn sự nỗ lực, của các thầy cô giáo và của tất cả các em học 
sinh đặc biệt cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Quí vị phụ huynh 
để mỗi ngày đến trường là một ngày vui và ý nghĩa với tất cả 
chúng ta. 
 

Trân trọng 

 

 Vũ Thị Bích Liên  

Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 
 
 

Các ngày quan trọng: 
14/10/2016: Học phần 1 kết thúc 
17-21/10/2016: Nghỉ kết thúc học phần 1 
24/10/2016: Học phần 2 bắt đầu 
31/10/2016: Lễ hội Hóa trang 
 

 


