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From the Principal 

Quý Phụ huynh thân mến 

Chúc Mừng Năm Mới 

Tôi tin rằng Quý vị đã có một kỳ nghỉ Tết tuyệt vời. 

Chào mừng Quý vị và các em học sinh quay trở lại trường 

với học phần 3. Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ đã là 

tháng Hai và chúng ta đang bước sang học kỳ II của năm 

học. Tháng Hai tuy ngắn nhưng không kém phần sôi động. 

Các em đã luôn nỗ lực để tiến bộ từng ngày. 

Kể từ bản tin gần đây nhất, các em học sinh đã hoàn thành 

kỳ thi Học Kỳ I.  Nhiều học sinh đạt thành tích xuất sắc trong 

kỳ thi và chúng tôi tự hào về con em của Quý vị, tự hào về 

giáo viên và nhân viên của trường – những người đã góp 

phần xây dựng Trường Quốc tế Singapore tại Ciputra trở 

thành một môi trường giáo dục tuyệt vời. Giáo dục là sự hợp 

tác giữa gia đình và nhà trường, chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ 

để các em luôn tiến bộ trong học tập.   

Trong tuần cuối của học kỳ I vừa qua, các thầy cô giáo và 

nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động chào đón dịp Tết 

Nguyên đán. Các thầy cô giáo đã cùng nhau trang trí các 

bảng tin. Nhà trường cũng tổ chức buổi sinh hoạt tập thể 

mừng năm mới vào thứ Sáu ngày 25 tháng Một với các tiết 

mục biểu diễn nổi bật của các em học sinh và các trò chơi 

dân gian mang đậm nét văn hóa Việt. Tết là khoảng thời gian 

để  gia đình và bạn bè cùng nhau thưởng thức những món 

ăn truyền thống, chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và cùng đón 

chào một năm mới tốt lành. 

Quay trở lại với Học phần 3, Quý vị đã có cơ hội gặp gỡ, trao 

đổi với giáo viên về những điểm mạnh, điểm yếu của con và 

làm thế nào để cùng nhau giúp các con tiến bộ hơn. Xin cảm 

ơn Quý vị đã tham gia buổi họp phụ huynh. Chúng tôi rất vui 

khi được gặp Quý vị ở trường.  

Các em học sinh đang trong Hội trường cùng nhau hát bài 
về “Tết” tại buổi sinh hoạt toàn trường. Rất nhiều em cùng 
các thầy cô đến trường trong trang phục truyền thống để 

chào đón dịp Tết  
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Tôi muốn nhân cơ hội này để nhắc nhở Quý Phụ huynh về việc 
đưa đón các em học sinh đúng giờ. Lớp học bắt đầu lúc 8:15 
sáng hàng ngày. Học sinh đến muộn không chỉ bỏ lỡ thông tin 
quan trọng mà còn làm gián đoạn bài học. Nhà trường rất mong 
Quý vị cố gắng đưa các con đến trường trước 8:15 sáng. Khi 
đến trường, các con phải mặc đồng phục đúng quy định.  

Nhà trường tiếp tục tổ chức các hoạt động sau giờ học trong 
học phần 3 này. Hoạt động sau giờ học bắt đầu vào thứ Ba, 
ngày 26 tháng 2 và sẽ kéo dài trong vòng 6 tuần. 

Sự an toàn, sức khỏe, niềm vui cũng như sự tiến bộ trong học 
tập của các em học sinh luôn là mối quan tâm hàng đầu của 
chúng tôi. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp 
đỡ của Quý Phụ huynh.  

Nhà trường rất vui mừng khi được làm việc với Quý vị trong học 
kỳ I và hy vọng rằng Quý vị tiếp tục ủng hộ nhà trường trong học 
kỳ II này.  

Kính thư, 

Thầy Costas Gikas 

Hiệu trưởng.  

 

 

From the Deputy Principal 

Quý Phụ huynh thân mến, 

Chào mừng Quý vị  đến với bản tin tháng Một - tháng Hai của 
chúng tôi. 

Các em học sinh đã hoàn thành kỳ thi Học kỳ I và chúng tôi rất 
hài lòng với kết quả mà các em đã đạt được. Nhiều em hoàn 
thành xuất sắc bài thi và xứng đáng trở thành những “Học sinh 
có thành tích học tập tốt” của trường.  

 

 

 

Các thầy cô và nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động chào 
đón năm Kỷ Hợi. Các lớp học, bảng tin và hành lang được trang 
hoàng rực rỡ theo chủ điểm Tết. Trước kỳ nghỉ Tết, vào ngày 25 
tháng Một, các giáo viên, nhân viên và các em học sinh đến 
trường trong trang phục “Áo dài” và cùng tham gia các trò chơi 
dân gian mang truyền thống văn hóa Việt Nam. Các thầy cô và 
các em học sinh cùng nhautổ chức liên hoan với các loại bánh 
kẹo truyền thống. Sau đó, các con được mang Bánh Chưng về 
nhà để cùng thưởng thức với gia đình, bạn bè.  
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Học sinh của chúng tôi được tham gia rất nhiều trò 
chơi truyền thống như “Đập niêu”(ảnh trên), Kéo co và 

nhảy Bao bố (ảnh dưới), để chào đón năm mới. 
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Chương trình ngoại khóa sau giờ học sẽ tiếp tục trong Học 
phần 3, chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cuốn kỷ yếu năm học 
2018-2019 và các hoạt động tập luyện cho buổi biểu diễn văn 
nghệ cuối năm. Nhà trường đã tổ chức thêm các hoạt động 
ngoại khóa trong học phần này, nhằm hỗ trợ cho việc học trên 
lớp đồng thời giúp các em phát triển toàn diện.  

 

Giữa tháng Hai vừa qua các em khối lớp 3 và khối lớp 5 đã 
tham gia làm bài thi ISA, bài thi được thiết kế dành riêng cho 
học sinh đang theo học tại trường Quốc tế. Bài thi ISA giúp 
phân tích khả năng tiếp thu bài của học sinh, đánh giá chương 
trình đào tạo tại trường dựa trên kết quả khách quan, tìm ra 
những mặt cần khắc phục trong công tác giảng dạy, học tập, 
đồng thời là thước đo sự tiến bộ của học sinh qua các năm và 
học sinh trong cùng một độ tuổi.  

Sau cùng tôi xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh đã luôn 
sát cánh và ủng hộ nhà trường trong suốt thời gian vừa qua. 
Chúc Quý Phụ huynh và các em học sinh một năm mới vui vẻ, 
an khang và thịnh vượng. 

Mr. Mustafa Fazal 

Deputy Principal 

 

 

From the Head of Vietnamese 

Chào quí vị phụ huynh ! 

Học kỳ I của năm học 2018-2019 đã qua, với sự nỗ lực không 
ngừng, với tinh thần hợp tác, tích cực và xây dựng, thầy và trò 
nhà trường đã cùng nhau phấn đấu tạo nên một kỳ học đáng 
nhớ với nhiều kỉ niệm và kết quả đáng khen ngợi.  

Đặc biệt trong giờ dạy chuyên đề Luyện từ và câu lớp 2B của 
cô giáo Nông Thị Hồng An đã có các giáo viên từ các 
trường khác trong hệ thống KinderWorld đến tham dự. Trong 
tiết học này học sinh đã tích cực tham gia vào bài học dưới sự 
hướng dẫn của giáo viên, biết hợp tác tốt khi làm việc nhóm, 
biết cách giải quyết các vấn đề trong bài tập, tham gia các trò 
chơi. Các con đã nỗ lực tự khám phá những kiến thức mới; Cô 
giáo cũng vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học theo 
định hướng đổi mới, phát huy tính chủ động của học sinh trong 
giờ học nhằm thu hút sự tập trung của học sinh, điều này sẽ 
giúp học sinh hiểu bài nhanh hơn. 

Trong tháng 1 học sinh hoàn thành Kỳ thi học kỳ I, với kết quả 
đáng tự hào: Các môn học đều đạt từ trung bình trở lên; trong 
đó điểm giỏi môn Toán chiếm 45%, môn Tiếng Việt 35%, môn 
Giáo dục Công dân 100% học sinh hoàn thành và hoàn thành 
tốt. 

Để chào đón xuân Kỷ hợi 2019, thày cô giáo và các em học 
sinh đã cùng nhau trang trí lớp học theo chủ đề Tết với nhiều 

Nhiều em rất thích trò chơi có tên là “Qua Cầu Khỉ”, phần 
chơi này đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng và sự khéo léo 

của các em. 

Cô Liên, Hiệu trưởng chương trình Việt nam và các nhân 
viên Việt nam thướt tha trong tà áo dài truyền thống của 

mình, cùng nhau chụp hình lưu niệm để ghi lại những 
khoảnh khắc tuyệt vời ở các trò chơi dân gian và các 

hoạt động khác trên sân trường.  
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Học sinh lớp 3 song ngữ đang bận rộn với thử thách 
STEM đầu tiên: Xây dựng tòa tháp cao nhất chỉ với 

100 chiếc cốc giấy.  

hình ngộ nghĩnh, đẹp mắt. Nhà trường đã tổ chức ngày Hội 
xuân – Tết cổ truyền Việt Nam với  nhiều hoạt động như múa 
hát chào đón năm mới cùng với các trò chơi dân gian: kéo co, 
cầu khỉ, đập niêu, múa sạp …v…v . Các em đã được vui chơi 
thoải mái trong ngày Hội.   

Học kỳ II tiếp tục là học kỳ có nhiều hoạt động dạy và học, thầy 
và trò trường tiểu học Việt Nam Singapore sẽ tiếp tục cùng 
nhau nâng cao chất lượng các hoạt động dạy và học để hoàn 
thành tốt đẹp kế hoạch năm học 2018-2019. Cùng với sự hợp 
tác và ủng hộ của quý phụ huynh, nhà trường và toàn thể giáo 
viên, học sinh sẽ có một năm học nhiều thú vị và thành công. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Trân trọng, 

Vũ Thị Bích Liên 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bản tin tháng Một Lớp 3 song ngữ: 

Vừa qua các em học sinh lớp 3 đã có khoảng thời gian ngắn 
nhưng vô cùng bận rộn trước kì nghỉ Tết Nguyên Đán. Trong 
khoảng thời gian này, các em đã hoàn thành bài Kiểm tra Học 
kì I, tổ chức ngày kỉ niệm 100 ngày đến trường và đã có tuần 
lễ STEM vô cùng thành công. 
Các em đã tổ chức kỷ niệm 100 ngày đến trường vào ngày 
đầu tiên của tuần lễ STEM. Học sinh được chia thành ba nhóm 
nhỏ để tham gia vào những thử thách khác nhau với 100 cốc 
giấy. Thử thách thứ nhất yêu cầu các bạn thiết kế một tòa tháp 
đứng vững cao nhất. Các học sinh đã sử dụng kĩ năng giao 
tiếp và làm việc nhóm để hoàn thành thử thách này. Thử thách 
thứ hai yêu cầu người chơi sử dụng 100 cái cốc để xây dựng 
một mô hình cấu trúc sao cho có thể chịu được khối lượng lớn 
nhất. Các em học sinh đều rất hào hứng  khi kiểm tra xem các 
mô hình có thể chịu được sức nặng của bao nhiêu quyển 
sách. 

 

Giáo viên và nhân viên đang đập sạp tre giúp các em 
được trải nghiệm trò chơi mang tên “Nhảy sạp”. 

 Các em học sinh tài năng đến từ khối lớp 1 song ngữ 
mặc trang phục truyền thống để múa hát tại buổi sinh 

hoạt chào đón năm mới. 
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Các em học sinh tiếp tục tuần lễ  STEM 

với việc tham gia làm cánh tay rô – bốt 

để có thể di chuyển một vật từ địa điểm 

này sang một địa điểm khác. Sau 

khicùng nhau suy nghĩ và thử nghiệm 

một vài ý tưởng, các em đã thống nhất 

với thiết kế cuối cùng và bắt tay thực 

hiện bàn tay rô – bốt. Đến cuối tuần, 

học sinh đã hoàn thành cánh tay rô – 

bốt có thể điều khiển theo ý muốn của 

mình và các em vô cùng thích thú quan 

sát “cánh tay phụ” của mình có thể di 

chuyển được những đồ vật gì. 
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 Học sinh lớp 3 song ngữ đang bận rộn với thử thách 
STEM đầu tiên: Xây dựng tòa tháp cao nhất chỉ với 

100 chiếc cốc giấy. 
Ảnh trái:Sau khi các em hoàn thành thử thách 
đầu tiên, các em tiếp tục với thử thách STEM2: 
Xây một kiến trúc khỏe nhất chỉ với 100 chiếc 

cốc giấy 

Ảnh dưới: các em học sinh lớp 3 song ngữ 
đang kiểm tra xem cánh tay robot của mình có 

thể làm được những gì trong tuần cuối của 
tuần lễ STEM. 
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