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Thông điệp từ Hiệu trưởng – Thầy Costas Gikas 

Kính gửi Quý phụ huynh! 

Lời đầu thư tôi xin thay mặt cho toàn thể đội ngũ giáo 

viên và CBNV trong trường gửi lời chào thân ái tới Quý 

phụ huynh, các em học sinh mới và các em học sinh cũ 

đã quay trở lại trường. Tôi hy vọng rằng cả gia đình và 

nhà trường sẽ cùng hợp tác để chăm sóc và giáo dục 

các em, cùng chứng kiến sự trưởng thành của các em 

trong hành trính trờ thành những công dân toàn cầu 

trong tương lai.   

Năm học này nhà trường cũng chào đón thêm nhiều 

giáo viên mới, và tôi xin thay mặt cho toàn thể đội ngũ 

giáo viên và CBNV trong trường gửi lời chào đón nồng 

nhiệt tới các thầy cô giáo đến với trường Quốc tế 

Singapore tại Ciputra với hy vọng các thầy cô sẽ có 

nhiều cảm hứng trong một môi trường làm việc hiệu 

quả và xứng đáng.   

Tôi rất vui khi được gặp gỡ các phụ huynh đưa con 

đi học trong buổi sáng đầu tiền của năm học mới 

cũng như làm quen với thật nhiều các em học sinh. 

Điều làm tôi hết sức ngạc nhiên chính là sự tự tin 

và niềm vui hiện hữu trên khuôn mặt của từng học 

sinh khi các em đến trường. 

Tôi tin chắc rằng Nhà trường sẽ tiếp tục nhận được 

sự ủng hộ của Quý phụ huynh để giúp các em phát 

triển sự tự tin, tinh thần ham học và lòng quyết tâm 

trở thành những công dân tốt. 

Quý vị hãy giúp chúng tôi khẳng định tầm quan 

trọng của Nhà trường và việc giáo dục với học sinh, 

bằng cách nhắc nhở con em mình luôn tôn trọng 

mọi người, mặc đồng phục, đi học đầy đủ, đúng giờ, và học tập chăm chỉ.  

Đó cũng là những kỹ năng sống quan trọng mà các em cần được trang bị. Việc phụ huynh 

coi trọng những việc làm này sẽ giúp ích rất nhiều cho con em của mình. 

Tất cả chúng ta đều rất bận rộn, nhưng các con phải được tạo thói quen học tập tại nhà, làm 

bài tập về nhà, đọc sách, v.v.. Đọc sách giấy (không phải là sách điện tử) rất quan trọng 

trong việc xây dựng niềm đam mê đọc sách của các con. Hãy tắt các thiết bị điện tử như 

Thầy Hiệu trưởng Costas Gikas 

Hình ảnh hào hứng của học sinh, phụ huynh và 
giáo viên trong ngày đầu năm học 
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TV, máy tính… khi các con học hay đọc sách. 

Các con sẽ chỉ được xem TV hay sử dụng máy 

tính khi đã học xong hay đọc sách xong – xem 

như là phần thưởng sau khi đã hoàn thành 

nhiệm vụ.  

Con cái là quà tặng của cuộc sống, hãy trân 

trọng, giúp đỡ, hướng dẫn và ủng hộ các em. 

Năm học mới bắt đầu cũng chính là thời điểm để 

Quý vị bắt tay vào thực hiện những điều đó cho 

con em mình. 

Nhà trường sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các em. 

Nhà trường luôn sẵn sàng lắng nghe các ý kiến 

đóng góp của phụ huynh. Quý vị có thể đặt lịch 

hẹn với giáo viên / giáo viên trợ giảng để được 

giải đáp, hỗ trợ các thắc mắc hoặc tư vấn những 

vấn đề liên quan khác.  

Trường Quốc tế Singapore sẽ nỗ lực để đảm 

bảo rằng tất cả các em luôn thể hiện sự tôn 

trọng đối với bạn bè, người lớn cũng như tài sản 

chung và chúng tôi liên tục nhắc nhở các em các 

giá trị đó. 

Như Quý vị đã biết từ cuối năm học trước, năm 

học này nhà trường sẽ tập trung đưa Giáo dục 

STEM vào chương trình học ở cấp Mẫu giáo và 

Tiểu học. STEM là cách viết tắt của các từ 

“Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học”. 

Chúng tôi tin rằng STEM là môi trường tốt để 

nuôi dưỡng và kích thích sự tò mò, ham hiểu 

biết và khám phá của bản thân mỗi học sinh.  

Chúng tôi cũng tin rằng việc học sẽ trở nên rất 

thú vị. Chúng tôi sẽ nỗ lực tạo ra môi trường 

học tập và văn hóa STEM để khuyến khích trẻ 

phát triển sự tò mò tự nhiên vốn có của mình, 

cho dù các em làm tên lửa hay tạo ra mạch điện thì đó là cách để các em thêm yêu thích 

việc học, biết cách áp dụng kĩ năng phân tích vào các bài học;  và xa hơn nữa, là sự nghiệp 

của các em sau này. 

Cô giáo Pier (ảnh trên)  và cô giáo Mareli 

(ảnh dưới) đang trao đổi với Phụ huynh về kế 

hoạch học tậpcho học sinh khối lớp 1 Quốc tế.  

Thầy Hiệu trưởng Costas có đôi lời gửi tới Quý 
Phụ Huynh trước giờ họp phụ huynh học sinh 
khối lớp 1.  
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Cuối cùng, tôi xin cảm ơn sự hợp tác không ngừng của Quý phụ huynh. Chúng tôi mong đợi 

một năm học mới thành công cho các em học sinh, cho các Quý vị phụ huynh cũng như 

toàn thể đội ngũ giáo viên và CBNV trong toàn trường!  

Trân trọng, 

Hiệu trưởng  

Mr. Costas Gikas 

.    

 

Thông điệp từ Thầy Hiệu phó – Thầy Mustafa Fazal 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chào mừng Quý vị đến với bản tin tháng của trường 

Quốc tế Singapore. Hàng tháng, Nhà trường sẽ gửi tới 

Phụ huynh những thông tin quan trọng qua hòm thư điện 

tử, thư tay và thư tháng. Nhà trường luôn mong muốn 

Quý Phụ huynh theo dõi sát sao những thông tin nhà 

trường gửi về để cập nhật các sự kiện diễn ra tại trường 

và những vấn đề liên quan đến con em mình. 

Năm học này, chúng tôi có 4 lớp 1 cho Chương trình 

Quốc tế và Song ngữ. Chúng tôi cũng vui mừng chào 

đón 4 cô giáo mới đến với trường, cô Mareli Booysen 

(Lớp 1B Quốc tế), cô Kym Avalon (Lớp 2 Quốc tế), cô 

Megan Momberg (Lớp 3&4 song ngữ) và cô Tatiana 

Bhikarry (Giáo viên dạy tiếng Anh tăng cường).   

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn 

thể Quý Phụ huynh đã tham dự Buổi họp Phụ huynh dành 

cho lớp 1 và lớp 2 đến lớp 6. Sự hiện diện của Quý vị ở 

những buổi họp quan trọng này đã giúp con em của mình rất nhiều. Chắc chắn rằng, khi các 

bậc phụ huynh chủ động tham gia vào các hoạt động của trường trong suốt quá trình học của 

các em thì các em học sinh sẽ đạt kết quả tốt hơn, yêu trường lớp hơn, những vấn đề về 

hành vi sẽ giảm thiểu và học sinh sẽ cảm nhận rõ hơn giá trị của bản thân. 

Thầy Hiệu Phó – Mr. Mustafa 

Fazal 
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Những hoạt động sau giờ học sẽ bắt đầu vào ngày 

28/08/2018. Nhà trường cố gắng đem đến cho các 

em nhiều hoat đông phù hợp với sở thích và năng 

khiếu của học sinh. Chúng tôi hi vọng các em sẽ 

đăng ký ít nhất một hoạt đông để giúp các em có 

được những trải nghiệm học tập cân bằng và toàn 

diện. 

Trong tháng tới, chúng tôi sẽ tổ chức Tết Trung thu 

vào ngày 29/9/2018 và giới thiệu chương trình học 

mới - Tuần lễ STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ 

thuật và Toán) từ ngày 17 đến ngày 21/9/2018, 

trong đó sẽ dành 1 ngày STEM để mời Quý Phụ 

huynh đến thăm và xem những sản phẩm STEM 

của con em mình. 

Trường Quốc tế Singapore tại Ciputra luôn nỗ lực 

không ngừng tạo ra môi trường học tập giúp các em 

luôn yêu thích việc học. Trường là nơi học tập tràn 

ngập niềm vui. Hãy đồng hành cũng Nhà trường 

trên con đường đào tạo nên những Công dân toàn 

cầu, những con người tích cực trong học tập, năng 

động và đầy trách nhiệm.  

Trân trọng, 

Hiệu phó Nhà trường 

Mustafa Fazal 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Một số hình ảnh trang trí lớp học và  hành lang 

của các giáo viên chào đón các em học sinh 

trong ngày đầu năm học. 
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Thông điệp từ Cô Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam – Cô Vũ Thị 
Bích Liên 
 

Tôi rất vui mừng và phấn khởi được đồng hành cùng các 
thầy cô giáo, các em học sinh trong năm học mới 2018 - 
2019 này. Năm học vừa qua, nhà trường đã tích cực triển 
khai thực hiện nhiều giải pháp để đổi mới và nâng cao 
chất lượng giáo dục. Với sự nỗ lực phấn đấu làm việc tận 
tụy hết lòng vì học sinh của các thầy cô giáo, sự hăng say 
chăm chỉ học tập của các em học sinh, chất lượng giáo 
dục được giữ vững và nâng lên.  
 
Năm học 2018-2019, Chương trình học Việt Nam sẽ tiếp 
tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng dạy và học. 
Ngay từ những ngày đầu năm học, ngoài việc ổn định tổ 
chức lớp học, chúng tôi  tổ chức ra đề khảo sát chất lượng 
đầu năm với 2 môn Tiếng Việt và Toán cho học sinh từ 
lớp 2 đến lớp 5. Qua đó, giáo viên chủ nhiệm lớp nghiên 
cứu, đánh giá kết quả kiểm tra để xây dựng kế hoạch, 
phương pháp giảng dạy phù hợp với từng nhóm đối tượng 
học sinh của lớp mình. 
 
Với giáo viên, tiếp cận những phương pháp dạy học mới 

bằng việc tham gia tập huấn các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Phòng Giáo dục Quận Tây 
Hồ, Phòng Học vụ của Công ty tổ chức. 
 
Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức cho 
học sinh tham dự “Ngày hội toàn dân 
đưa trẻ đến trường” thông qua tiết sinh 
hoạt đầu tuần với không khí vui tươi để 
chào đón học sinh lớp 1 vào tựu trường. 
 
Trong 2 tuần vừa qua, chúng tôi đã 
truyền đạt thông tin tới Quý phụ huynh 
qua:  Thư giới thiệu, Thông tin hàng 
tuần, Kế hoạch dạy học tuần… và đã tổ 
chức buổi trao đổi gặp mặt đầy vui vẻ và 
hào hứng giữa giáo viên và phụ huynh. 
Những thông tin đó chính là chìa khóa 
để xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa 
nhà trường và gia đình.  
 
Với sự nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, sự chuyên nghiệp trong dạy học của đội ngũ giáo viên, 
sự ủng hộ thường xuyên và liên tục của quý phụ huynh, cộng với sự tích cực học tập và rèn 

Cô Vũ Thi Bích Liên 

Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 
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luyện của học sinh trong năm học này, tôi tin tưởng rằng tất cả chúng ta sẽ có một năm học 
tuyệt vời với nhiều trải nghiệm đầy thú vị.  
 
 
 Trân trọng, 
Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam  
Vũ Thị Bích Liên 
 
 

Các hoạt động trong lớp học 
 
Trong tháng này, các em học sinh lớp 6 Quốc tế đã bắt tay vào Dự án Nghệ thuật “Zentangles” 
tạm dịch là “Vẽ để Thiền”’. Học sinh học cách phác thảo các họa tiết và hình mẫu bằng các 
loại vật liệu khách nhau. Một loại hình vẽ kết hợp thiền trong tâm trí đã thu hút sự sáng tạo 
của trẻ. 
 
Tiếp theo là hình ảnh các học sinh Lớp 6 Quốc tế đang học thổi sáo trong tiết Âm nhạc. 
 

 

 
 
 


