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From the Principal 

 

Dear Parents, 

Well it is hard to believe that the year has finished. It 

was only yesterday that we welcomed all our students 

back to start the 2018-19 academic year! 

I would like to thank every parent for the continuous 

support and cooperation you have given the school 

during this academic year. 

This support gives us the 

strength to continue striving 

to provide your children with 

the best learning 

environment we can. 

We have had a very busy 

month, with yearly 

assessments, our annual 

concert “Planet Earth”, 

International Day and our 

Year 5 Integrated Graduation 

and Year 6 Farewell 

Assembly. 

Some staff will be leaving us 

at the end of this year and 

we wish them all the best in their future endeavors. 

Ms. Sara Melville, Ms. Sophie Glover (KIK), Ms. 

Luong Thi Hoa, Ms. Nong Thi Hong An, Ms. Nguyen 

Thi Phuong Lan, Ms. Vuong Thi Toan and Madam Vu 

Thi Bich Lien. Thank you all for being a part of the 

SIS Ciputra family and being part of the students 

learning journey. 

On behalf of all staff, I would like to wish you all a 

safe school break. We look forward to welcoming you 

all back on 5 August for the start of another exciting 

year of learning and growth. 

Mr. Costas Gikas 

 
 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Thật khó để tin rằng một năm nữa học đã kết thúc. Dường như 

chỉ mới ngày hôm qua thôi chúng tôi vừa chào đón tất cả các 

em học sinh quay trở lại để bắt đầu cho năm học 2018-2019! 

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả Quý vị vì sự hợp tác và 

hỗ trợ không ngừng trong suốt năm học vừa qua. 

Đó thực sự là động lực lớn lao giúp chúng tôi tiếp 

tục cố gắng để tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể, 

giúp các em đạt kết quả học tập tốt nhất. 

Chúng tôi đã có một tháng Sáu rất bận rộn với kỳ thi 

kiểm tra đánh giá kết quả cuối năm, cũng như các 

sự kiện tiêu biểu trong tháng như: Buổi biểu diễn 

văn nghệ cuối năm mang chủ đề “Planet Earth”; 

Ngày hội Quốc tế và Lễ tốt nghiệp và chia tay học 

sinh khối lớp 5 song ngữ và lớp 6 quốc tế. 

Kết thúc năm học này, một số giáo viên sẽ chuyển 

đơn vị công tác. Đó là các cô: Sara Melville, cô So-

phie Glover (tại KIK), cô Lương Thị Hoa, cô Nông Thị 

Hồng An, cô Nguyễn Thị Phương Lan, cô Vương Thị 

Toàn, cô Khổng Thị Viên và cô Vũ Thị Bích Liên.  

Chúng tôi mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các 

thầy cô trên chặng đường phía trước. Xin cảm ơn sự hiện diện, 

sự đóng góp và cống hiến của tất cả các thầy cô trường SIS trên 

con đường học tập của các em học sinh. 

Thay mặt cho toàn thể cán bộ và nhân viên trong trường, Tôi 

xin kính chúc Quý vị và các em học sinh một kỳ nghỉ hè an toàn 

và vui vẻ. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại Quý vị cùng các em 

học sinh trong ngày đầu năm học mới vào ngày mùng 5 tháng 

Tám tới với nhiều điều thú vị và thành công hơn nữa.  

Mr. Costas Gikas 
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