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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ CIPUTRA 

Thư tháng Chín 2018 

 

Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng Costas Gikas 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh! 

 
Các em học sinh đã có thời gian học tập rất 
thành công tại trường Quốc tế Singapore 
Ciputra. 
Trong tháng Chín, nhà trường tập trung vào dự 
án STEM đầu tiên, đáng chú ý là các hoạt động 
khám phá thông qua những giờ học trong lớp 
và các sản phẩm trưng bày của dự án STEM. 
Tôi chắc chắn rằng, nếu có đến thăm lớp học, 
Quý vị sẽ rất ấn tượng với khả năng của các em 
học sinh. Qua việc tổ chức Tết Trung Thu tại 
trường, tôi thật sự tự hào về các em học sinh 
cũng như tinh thần gìn giữ và phát huy các giá 
trị văn hóa của dân tộc mình đồng thời tiếp cận 
những nền văn hóa khác. 
 
Xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể CBNV trong 
trường vì sự nỗ lực và chuyên nghiệp trong 
công việc. Chính sự tận tụy và cống hiến của 
các giáo viên và CBNV đã góp phần giúp đỡ các 
em học sinh trên con đường học tập; xác định và 
nuôi dưỡng ước mơ của mình. 
 
Hội Học sinh 

 
Xin chúc mừng các thành viên Hội Học sinh năm 
học 2018 - 2019. Tham gia Hội đồng Học sinh là 
một trải nghiệm thú vị và bổ ích khi các em đang 
ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi học sinh trong 
trường đều có cơ hội trình bày ý tưởng của mình 
với Hội đồng Học sinh, sau đó các thành viên 
trong Hội Học sinh sẽ cùng nhau thảo luận để 
đưa ra ý kiến chung - đại diện cho tiếng nói của 
học sinh toàn trường. Là thành viên Hội đồng 
Học sinh, các em có cơ hội phát triển kỹ năng 
hợp tác và làm việc nhóm nhằm giải quyết công 
việc chung một cách hiệu quả. Hội Học sinh sẽ họp mặt để thảo luận về các ý tưởng và đưa 

Thầy Costas và cô Aoife trao chứng nhận cho các thành viên 

của hội học sinh. 
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ra các sáng kiến. Các thành viên cùng tìm 
hiểu, xem xét các ý kiến đóng góp và làm 
việc cùng nhau để đưa ra ý tưởng tốt nhất. 
Đây là những kỹ năng cần thiết giúp ích cho 
các em trong cuộc sống cũng như phát triển 
sự nghiệp trong tương lai. 
Hội đồng Học sinh cũng thực hiện các hoạt 
động gây quỹ cho các tổ chức từ thiện. 
 
Bảng tin của Hội Học sinh được đặt ở tiền 
sảnh. Nhà trường mong đợi một năm học 
thành công với sự tham gia của Hội Học sinh 
nhà trường. 

 
 
Lưu ý đối với Phụ huynh về việc chuyên cần của các em học sinh 
 

Nghiên cứu gần đây cho thấy việc đi học 
đều đặn và đúng giờ rất quan trọng cho sự 
thành công của trẻ. Thâm chí, các em nghỉ 
học hay đi học muộn một vài buổi trong 
năm học cũng có thể ảnh hưởng không nhỏ 
đến khả năng tiếp thu của trẻ. Do đó, Phụ 
huynh cần đặc biệt lưu ý nhắc nhở các em 
đi học đầy đủ và đúng giờ.  
Tôi mới đọc được câu chuyện này và rất 
muốn chia sẻ nó với Quý Phụ huynh.  
 
Câu chuyện về chiếc hộp “Lời hứa” 
 
Một phụ huynh rất quan tâm đến việc học tập 
của con mình đã quyết định đến thăm một 
ngôi trường danh tiếng và là một trong những trường tốt nhất trong quận. 
 “Trường của thầy có thể đem đến cho con tôi những gì.?” Bà hỏi thầy Hiệu trưởng 
Thầy Hiệu trưởng trả lời, “ Bất cứ thứ gì bà và con bà mong muốn.”  
“Thầy nói vậy nghĩa là gì ạ?” Người mẹ hỏi. 
Thầy Hiệu trưởng chỉ tay về phía những chiếc hộp được đặt trên chiếc kệ kê trong góc 
phòng và nói: “Xin  bà hãy nhìn vào đây! Ở đó, Bà sẽ thấy những điều mà trường chúng tôi 
mang lại cho các em học sinh ở trường.” 
Người phụ nữ đứng dậy và đi đến kiểm tra những chiếc hộp với nhiều màu sắc và hình dáng 
khác nhau. Bà tiến đến chiếc hộp có gắn nhãn “Lòng tự trọng”. Bà lấy nó ra khỏi kệ và nói: 
”Tôi chắc chắn muốn con tôi có lòng tự trọng.”  

Thầy Costas và cô Aoife trao bằng khen cho học sinh tiêu biểu 

trong tháng. 

Các em học sinh lớp lớn múa lân trong lễ hội Trung Thu 
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Đi dọc theo chiếc kệ, bà lấy thêm những chiếc 
hộp với các nhãn dán khác nhau. " Sự tự tin” Bà 
nói.” Tôi muốn con tôi có được điều đó. Và tôi 
cũng muốn con tôi có được Thành công trong 
học tập, Ý thức trách nhiệm, Lòng bao dung, 
Tình nguyện …” 
Cuối cùng bà đứng lên với vẻ mặt hân hoan, ôm 
trọn gần hết những chiếc hộp trong tay của mình 
và để lại cái kệ trống rỗng. 
“Đây là tất cả những gì tôi muốn dành cho con 
trai tôi,” Bà nở nụ cười rạng rỡ và nói. “Thầy có 
thể đảm bảo nếu con trai tôi đến học tại ngôi 
trường này, cháu sẽ trở thành một người có đầy 
đủ những phẩm chất trên?” 
“Tôi không chắc là như vậy,”  Thầy Hiệu trưởng đáp.  
“Thầy nói vậy nghĩa là gì?” Nụ cười trên môi của 
người mẹ biến mất, thay vào đó là cái chau mày. 
“ Thầy đã nói với tôi rằng nhà trường có thể đem 
đến cho con tôi bất cứ điều gì mà con trai tôi và 
tôi muốn; và thầy mời tôi lựa chọn. Tôi đã làm 
như thầy nói. Bây giờ thầy lại bảo thầy không 
chắc là con trai tôi sẽ đạt được những điều đó 
hay không. Thầy làm tôi thật sự bối rối.” 
Thầy Hiệu trưởng mỉm cười và nói: “Tôi thành 
thật xin lỗi đã không giải thích rõ ràng cho bà. 
Nếu bà nhìn vào những chiếc hộp mà bà đang 
cầm, bà sẽ thấy những chiếc hộp đó chúng 

không phải là một sản phẩm hoàn thiện mà 
chúng chỉ là các khối riêng lẻ.” 
 
Con đường dẫn đến thành công không phải là một con đường dễ dàng. Để đạt được điều 
đó cần sự nỗ lực hợp tác của tất cả mọi người - cha mẹ, người thân, bạn bè, giáo viên và 
cộng đồng sẽ giúp đứa trẻ trở thành một người phát triển toàn diện. Mỗi người và tất cả 
chúng ta sẽ góp từng viên gạch tại một thời điểm nào đó để giúp cho sự phát triển của các 
em.  
 
"Một mình, ta làm được rất ít; cùng nhau, ta làm được rất nhiều." – Helen Keller 

Trân trọng, 

Hiệu trưởng C. Gikas 
 

 

Các giáo viên mầm non và tiểu học tham gia buổi đào tạo 
với giám đốc đào tạo Peter Barker 

Học sinh viết đoạn văn, thơ, vẽ tranh về Lòng Kiên Nhẫn 
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Thông điêp từ thầy Hiệu phó 
 
Chào mừng Quý vị đến với bản tin tháng Chín của 
trường chúng tôi.  
 
Hoạt động ngoại khóa (ASA) 
 
Từ Học phần 1 của năm học này, nhà trường đã tổ chức 
các câu lạc bộ ngoại khóa sau giờ học và nhận được sự 
hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của các em học sinh . 
Năm nay, nhà trường có tổng cộng 18 câu lạc bộ diễn ra 
vào các ngày thứ Ba và thứ Năm trong tuần. Các câu lạc 
bộ ngoài giờ của nhà trường bao gồm các hoạt động thể 
thao như Tae Kwon Do, bóng đá, bóng rổ; các hoạt động 
liên quan đến chương trình học như câu lạc bộ STEM, 
Mỹ Thuật. Nhà trường mong muôn Quý Phụ 
huynh khuyến khích các em tham gia vào các 
hoạt động ngoại khóa này để giúp các em cân 
bằng giữa việc học và các hoạt động khác.  
 
Tuần lễ STEM “ Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật và Toán”  
 
Tuần lễ STEM của trường diễn ra từ ngày 17 đến 
ngày 21 tháng Chín bao gồm Buổi gặp mặt Phụ 
huynh vào sáng ngày thứ Sáu 21 tháng Chín. 
Vào ngày này, trường Quốc tế Singapore tại 
Ciputra đã tổ chức buổi triển lãm trưng bày tất 
cả những sản phẩm trong tuần lễ STEM với sự 
có mặt của Phụ huynh và các em học sinh từ 
Khối 1 đến Khối 6. Tại buổi triển lãm, các em 
học sinh có dịp thuyết trình trước cha mẹ và các khách mời về những dự án STEM và sản 
phẩm của mình Các em học sinh cũng chia sẻ những khó khăn, thất bại trong quá trình thiết 
kế sản phẩm và cách các em vượt qua khó khăn để hoàn thành dự án.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuần lễ STEM được tổ chức từ ngày 17-21 tháng Chín, 

phụ huynh cùng các em có cơ hội nhìn lại các dự án đã 

làm. 
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Hội Học sinh 

Đại diện Hội Học sinh từ Khối 4 đến Khối 6 đã 

được bầu chọn và công bố tại buổi sinh hoạt 

chung của trường. Ảnh của các thành viên 

được gắn trên Bảng tin của Hội Học sinh ở 

tiền sảnh. Các thành viên của Hội đồng Học 

sinh đã cùng cô Aoife Downes tiến hành một 

số cuộc họp vào giờ nghỉ trưa. Một trong 

những sáng kiến mới của hội là “Hộp thư góp 

ý” gắn trên Bảng tin của Hội Học sinh để  tiếp 

nhận các ý tưởng và những gợi ý giúp trường 

chúng ta ngày càng phát triển. Các thành viên 

trong Hội sẽ tổng hợp những ý tưởng, thảo 

luận với giáo viên cố vấn và thầy Hiệu trưởng 

Costas để cân nhắc những ý tưởng hoặc đề 

xuất khả thi.  

Xin chúc mừng các thành viên được bầu chọn 

vào Hội Học sinh năm học 2018 - 2019: 

 Azzura Liu My Tue - Lớp 5 
Song ngữ 

 Dina Bae Yeon Oh - Lớp 5 
Quốc tế 

 Bae Young Jun - Lớp 5 Quốc tế 

 Eashaan Yadav - Lớp 5 Quốc 
tế 

 Lee Cha Hee - Lớp 5 Quốc tế 

 Ngô Châu Anh - Lớp 4 Song ngữ 

 Nguyễn Đức Bình - Lớp 4 Song ngữ 

 Nguyen Edmond - Lớp 4 Quốc tế 

 Nguyễn Hà Bảo Khánh - Lớp 6 Quốc tế 

 Nguyễn Hoàng Minh Phúc - Lớp 4 Song ngữ 

 Paula Pantoja Gonzales - Lớp 4 Quốc tế 

 Pedro Fialho - Lớp 6 Quốc tế 

 Sofia Fialho - Lớp 6 Quốc tế 

 Trần Nam Anh - Lớp 5 Song ngữ 

 Vũ Hữu Sang - Lớp 5 Song ngữ 
 

 

Các phụ huynh được mời đến lớp để cùng xem 

và đánh giá các dự án đã được làm. 
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Chương trình Giáo dục Đạo đức 
 

Nhà trường trưng bày áp-phích về những giá 
trị đạo đức ở cầu thang trung tâm của tiền 
sảnh. Tháng này, nhà trường đã thảo luận về 
hai giá trị đạo đức là Chính trực và Kiên nhẫn. 
Các em học sinh đã viết những đoạn văn giải 
thích ý nghĩa của những giá trị đạo đức này 
theo cách hiểu của các em. Một số em làm 
thơ, sáng tác truyện tranh và phim hoạt hình 
liên quan đến những giá trị đạo đức nói trên. 
Tôi chắc chắn rằng Phụ huynh sẽ hài lòng khi 
đọc được những bài học đó của các em và 
những đức tính tốt các em được học ở trường. 
Chúng tôi hy vọng rằng Quý Phụ huynh có thể 
củng cố những đức tính này để giúp các em 
trở thành những công dân toàn cầu năng động 
và có trách nhiệm.  
 
 Vui Tết Trung Thu 
 
Các giáo viên và học sinh đã cùng nhau tổ 
chức lễ hội Trung thu. Năm nay, Ban tổ chức 
tập trung vào các hoạt động chào mừng “Tết 
Trung thu” với sự tham gia của các em học 
sinh. Với sự giúp đỡ của thầy William - giáo 
viên giảng dạy bộ môn giáo dục thể chất, các 
em đã tập luyện hăng say bài múa Sư tử 
truyền thống để sẵn sàng biểu diễn vào ngày 
24 tháng Chín. Có rất nhiều món ăn và trò chơi truyền thống để các em chào mừng Lễ hội 
này. Một số thầy cô giáo còn dạy các em làm bánh trung thu. Các em nhỏ bên trường mẫu 
giáo cũng tham gia tổ chức lễ hội này cùng các anh chị lớp lớn, các em xem các anh chị 
múa sư tử và tự làm bánh Trung thu ở lớp của mình.  
 
Tôi hy vọng rằng Quý Phụ huynh sẽ đón nhận bản tin tháng này và những hoạt động thú vị 
đang diễn ra tại trường. Tôi cũng hy vọng Quý Phụ huynh đóng vai trò tích cực đồng hành 
cùng với nhà trường trong hành trình học tập của con em mình tại trường Quốc tế 
Singapore tại Ciputra. 
 
Trân trọng, 
 
Hiệu phó Mustafa Fazal 

 

 

Trong tuần lễ STEM phụ huynh được xem các em thuyết 

trình về dự án của mình. 



 

7 
 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ CIPUTRA 

Thư tháng Chín 2018 

Thông điệp từ hiệu trưởng chương trình Việt Nam 
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến! 
 
    Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã tiếp tục tổ 
chức dự giờ, thăm lớp đối với tất cả các lớp Chương 
trình Việt Nam. Nhìn chung, các  hoạt động dạy học 
được tổ chức phong phú, sinh động; học sinh hiểu rõ 
kiến thức và biết vận dụng vào thực tế, tạo ra những 
màu sắc cho giờ học, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi 
của học sinh. Ví dụ: giờ Toán lớp 4 cô giáo Hà. 
    Tôi cũng rất ấn tượng khi nhìn thấy sự tiến bộ rõ 
nét ở tất cả các lớp trong đợt dự giờ thứ hai. Nhiều 
giáo viên đã tự điều chỉnh, đổi mới phương pháp, 
hình thức tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động trải 
nghiệm ngay trong quá trình dạy học như: cho học 
sinh thảo luận theo nhóm, tự đánh giá lẫn nhau có sự 
giúp đỡ, định hướng, uốn nắn của giáo viên từ đó kịp 
thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh 
để động viên khích lệ, và những vấn đề học sinh còn 
vướng mắc kịp thời giúp đỡ.  
    Ngoài việc tiếp thu những kiến thức các môn học, 
nhà trường giúp học sinh hiểu biết những giá trị 
truyền thống và những nét đẹp của nền văn hóa dân 
tộc Việt Nam thông qua việc tổ chức các hoạt động 
ngoại khóa như Lễ hội Trung thu vào thứ 2 ngày 24 
tháng 9. Các giáo viên và học sinh khối Mẫu giáo đã 
cùng tận hưởng màn biểu diễn Múa Lân thật vui nhộn  
của  các  anh  chị  học sinh lớp 4, 5, cùng với hoạt 
động rước đèn ông sao đặc sắc của toàn trường. Để 
chuẩn bị cho ngày hội này, học sinh đã tự làm đèn 
lồng, tập múa lân, làm bánh dẻo và bánh nướng để có 
thêm hiểu biết về lễ hội truyền thống này. Xin được 
chúc mừng tất cả các em học sinh đã tích cực học tập 
và tham gia các hoạt động của nhà trường.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
     Với sự nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, sự cố gắng đổi 
mới phương pháp giảng dạy của đội ngũ giáo viên, sự 
ủng hộ thường xuyên và liên tục của Quý Phụ huynh, sự tích cực học tập và rèn luyện của 
học sinh trong năm học này, tôi tin tưởng rằng tất cả chúng ta sẽ có một năm học thu được 
nhiều kết quả tốt đẹp.   
 
Trân trọng,  
Vũ Thị Bích Liên 
 
 

Học sinh mặc trang phục truyền thống, đeo 
mặt nạ, tham gia rước đèn lồng. 
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Các hoạt động trong lớp học  

 Lớp 5 Song ngữ 

Tháng này, Lớp 5 Song ngữ đã thực hiện Dự án 
STEM "Trồng cây trong bình". Bạn Nguyên Anh 
chia sẻ rằng "Đây là một trải nghiệm mới cho tất 
cả chúng em". Khởi đầu dự án, các em thu nhặt 
những viên sỏi ở xung quanh trường cho vào đất 
để tăng khả năng bén rễ, giúp cây vững chắc 
hơn. Tiếp theo, các em cho thêm than hoa để 
tăng khả năng lọc nước cho rễ, giúp cây hấp thu 
dinh dưỡng tốt hơn. Sau đó, các em cho đất và 
trồng 5 loại cây đã tìm thấy ở quanh trường trong 
5 chai nhựa tái sử dụng. Bạn Sang đại diện cả 
lớp nêu cảm nhận rằng: "Chúng em rất vui khi 
cây phát triển tốt" 

Trong quá trình làm dự án, các em được tìm hiểu 
về vòng tuần hoàn của nước, cách cây trồng 
phát triển, về hệ sinh thái tồn tại trên Trái Đất, 
đồng thời học cách quan sát, phân tích, suy luận 
vấn đề. Cả lớp cũng được sử dụng kính hiển vi 
để quan sát những loài thực vật mà các em đã 
thu thập được.  
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Bạn Tâm Nguyên nói: " Thật hấp dẫn!", bạn Huy reo lên: "Thật là vui!", Khôi nói thêm: "Nó 
thật tuyệt vời!" và Azzura nói trải nghiệm qua dự án STEM của cả lớp "Thực thú vị". 

 Ai nói ở trường không VUI nào? 
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Những đầu bếp đến từ lớp 1 
 
Là một phần của chương trình Sức khỏe, chúng tôi khuyến khích các em có thói quen ăn 
uống lành mạnh.  
Trong hai tuần vừa qua, các em học sinh Khối 1 Quốc tế và Song ngữ đã tham gia lớp học 
nấu ăn và làm món bánh bột lọc tại trung tâm Quốc tế Pegasus. Các em đã có những trải 
nghiệm thú vị khi được làm đầu bếp và háo hức mong đợi bố mẹ nếm thử món ăn do mình 
nấu 


