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Thông điêp từ thầy Hiệu Trưởng
Giáo dục là một hành trình
Tôi đã đọc câu chuyện này một thời gian trước và nhận thấy thông điệp của
nó có giá trị đối với mọi việc đang diễn ra trong cuộc sống.
Có một câu chuyện kể về một nhóm sinh viên võ thuật cuối cùng đã đạt được
đỉnh cao của môn phái - Đai đen. Sau nhiều năm luyện tập và phấn đấu với
tinh thần kỷ luật cao, cuối cùng cũng đến thời khắc các võ sinh quỳ gối trước
mặt sư phụ của mình để nhận phần thưởng. Nhưng trước tiên, võ sư nói
rằng ông vẫn còn một bài kiểm tra nữa mà các học trò phải vượt qua.
Hãy nói cho ta biết, "Ý nghĩa thực sự của Đai đen là gì? Các võ sinh nhanh
chóng trả lời," Đó là kết thúc cuộc hành trình của chúng con. Đó là phần
thưởng cho tất cả những năm luyện tập chăm chỉ của chúng con. Võ sư cắt
ngang lời, “Các con chưa sẵn sàng cho chiếc Đai đen. Một năm nữa hãy
quay lại đây”.
Một năm sau, sau nhiều cố gắng nỗ lực vất vả, một lần nữa các học trò lại
quỳ gối trước sư phụ. Ông lại hỏi “ Ý nghĩa thực sự của Đai đen là gì?” Các
võ sinh trả lời: “Đó là vinh dự cao nhất trong võ thuật. Đó là dấu hiệu cho
thấy chúng con đã đạt được mục tiêu cao nhất”. Người thầy cắt lời, “Than
ôi, các con vẫn chưa sẵn sàng cho Đai đen. Một năm nữa hãy quay lại đây”.
Các học trò lại ra đi cho một năm nỗ lực hơn nữa. Khi họ trở lại một năm sau
đó, một lần nữa họ lại nghe câu hỏi của võ sư. “Ý nghĩa thực sự của Đai đen
là gì?” Lần này, các võ sinh trả lời, “Đai đen không phải là sự kết thúc hành
trình. Nó đánh dấu sự khởi đầu. Kể từ đây chúng ta sẽ bắt đầu công cuộc
phấn đấu không ngừng cho các tiêu chuẩn ngày càng cao hơn; để học hỏi
tất cả tinh hoa cùng với sự nghiêm túc kỉ luật cao nhất, để trở thành bậc thầy
võ học”. Võ sư đáp lại: “Đó là câu trả lời ta đang tìm kiếm. Bây giờ các con
đã sẵn sàng để nhận Đai đen và bắt đầu cuộc hành trình của mình”.
Tất cả học tập đều dẫn đến những sự khởi đầu mới. Tất cả các kiến thức
mà chúng ta thu nhận được mở ra cơ hội cho những thành tựu lớn hơn. Giáo
dục là sự thay đổi và phát triển. Chúng ta càng học nhiều chúng ta càng nhận
ra mình cần phải học. Hành trình đến với sự xuất sắc là không có giới hạn.
Hiệu trưởng
Gikas Konstadinon

Ảnh trên: Thầy hiệu trưởng trao bằng khen cho các
học sinh tiêu biểu trong tháng Chín. Đó là các em từ
các khối lớp 3 đến lớp 6.
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Thông điệp từ thầy Hiệu Phó
Kính gửi Quý Phụ huynh!
Chúng ta đã có một khởi đầu tốt đẹp cho Học phần 2 này. Các em học
sinh đều thể hiện rõ sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện đạo đức. Tôi
rất vui mừng trước sự phát triển toàn diện và tinh thần hiếu học của các
em. Các em học sinh sẽ tiếp tục phấn đấu trở thành những công dân
toàn cầu với những phẩm chất đạo đức tốt đẹp được bồi dưỡng thông
qua việc học tập và rèn luyện tại Nhà trường.
Lễ hội Halloween
Năm nay, Nhà trường tiếp tục tổ chức lễ hội Halloween đầy sôi động cho
các em học sinh. Hầu hết học sinh đều mặc trang phục hóa trang trong
ngày này, một số em thậm chí tự tay mình tạo ra những bộ lễ phục hóa
trang độc đáo. Các em học sinh cùng với các bạn cùng lớp của mình đã
trang trí bên trong và bên ngoài lớp học thật rực rỡ. Các em đã tham gia
các cuộc thi do Nhà trường tổ chức là: “Trang phục Hóa trang Ấn tượng
nhất”; “Trang trí lớp học Ấn tượng nhất” và “Tranh vẽ đặc sắc nhất” với
nhiều giải thưởng dành cho học sinh mỗi cấp lớp . Nhà trường xin gửi
lời cảm ơn chân thành tới Quý Phụ huynh đã ủng hộ kẹo cho trò chơi
“Trick or Treat”. Các em học sinh đã trải qua một mùa lễ hội Halloween
đầy hào hứng và vui vẻ; tôi chắc chắn rằng không chỉ học sinh mà toàn
thể thầy cô giáo và CNBV trong trường cũng có một ngày hội vô cùng
đáng nhớ!
Câu lạc bộ ngoại khóa
Trong học phần trước, các em học sinh đã có những kiến thức bổ ích và
khoảng thời gian vui vẻ trong các câu lạc bộ mình tham gia. Ở học phần
này, Nhà trường mở thêm một số câu lạc bộ để học sinh có thêm lựa
chọn như: câu lạc bộ Thủ công, câu lạc bộ Judo và câu lạc bộ Bóng đá
nữ với mong muốn đáp ứng được kỳ vọng của các em và sẽ có thêm
nhiều học sinh tham gia câu lạc bộ. Nhà trường tiếp tục sắp xếp các câu
lạc bộ vào thứ Hai, thứ Ba và Thứ Năm để học sinh có thời gian tập
trung vào việc học và chuẩn bị cho kỳ thi Học kỳ I. Do có khá nhiều ý
kiến cũng như mong muốn từ các em học sinh nên Nhà trường đã sắp
xếp thứ Sáu để đào tạo đội tuyển bóng đá của trường.

Lớp 2 Quốc tế (ảnh trên) và Lớp 1 song ngữ (ảnh
dưới): thầy cô giáo cùng các em học sinh trong trang
phục Halloween đầy màu sắc và sáng tạo đang chụp
hình lưu niệm.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cách thức mới và sáng tạo để phát triển
cả hoạt động học tập cũng như hoạt động ngoại khóa và chúng tôi rất
hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp từ Quý Phụ huynh và các em học sinh
về các hoạt động mà các em yêu thích. Nhà trường rất vui mừng vì hoạt
động sôi nổi của các câu lạc bộ trong Học phần 2 và mong tiếp tục nhận
được phản hồi của Quý vị về các câu lạc bộ mới trong học phần tiếp
theo.
Kỳ thi Học kỳ I
Kỳ thi Học kỳ I năm nay sẽ diễn ra trong 2 tuần học cuối trước kỳ nghỉ
Giáng sinh, từ ngày 9/12 đến ngày 18/12. Lịch thi Học kỳ I đã được gửi
về cho Quý vị vào tuần đầu tiên của Học phần 2, trong đó có nêu rõ
phạm vi nội dung chương trình cần ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.
Ảnh trên: học sinh lớp 3 Quốc tế đang hát một bài hát
tiếng Trung để chào mừng ngày Hiến chương các nhà
giáo.
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Ngày Hiến chương các nhà giáo
Ngày 20 tháng Mười Một là ngày đặc biệt nhất trong tháng. Nhà trường
đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm “Ngày Hiến chương các nhà giáo”, nơi toàn
thể các em học sinh trao những tấm thiệp và những bó hoa tươi thắm
cho các thầy cô giáo yêu quý của mình. Đó là những tình cảm trân trọng
của học sinh đối với những gì mà các thầy cô đã dành cho các em, cho
mái trường thân yêu này. Buổi lễ đã diễn ra ấm áp và sôi động tại phòng
đa năng với các trò chơi cùng các tiết mục biểu diễn của các em học sinh
dành tặng các thầy cô giáo. Toàn trường tràn ngập bầu không khí vui
tươi và tất cả giáo viên cũng như học sinh đã có một ngày kỉ niệm đáng
nhớ.

Nhiều em đã hóa trang thành các nhân vật mình yêu
thích trong chuyện cho Lễ hội Halloween.

Hiệu phó
Mustafa Fazal

Thông điệp từ thầy Hiệu Trưởng chương trình Việt Nam
Hà Nội mùa thu giống như một người con gái mang trong mình vẻ đẹp
thanh lịch, bình dị và thiện lương, thuần phác mà không kém phần hiện
đại, lộng lẫy, đài các, kiêu sa.
Đó cũng là nguồn cảm hứng bất tận để các họa sĩ “nhí” của trường Tiểu
học Việt Nam Singapore sáng tạo nên những bức tranh thể hiện vẻ đẹp
đa chiều về Hà Nội trong cuộc thi tranh có chủ đề “Hà Nội em yêu”, nhân
kỉ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019).
Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 21 tác giả có những tác phẩm đoạt
giải Nhất, Nhì, Ba:
TT

HỌ TÊN

LỚP

GIẢI

1

Evans Sophia Trúc An

1A

Nhất

2

Nguyễn Ngọc Minh Châu

1A

Nhì

3

Trần Vũ Nam

1A

Ba

4

Nguyễn Phương Linh

2A

Nhất

5

Bùi Thị Minh Ngọc

2A

Nhì

6

Trần Nhã Minh

2A

Ba

7

Vũ Hồng Đức

2B

Nhất

8

Hà Quang Hồng Quân

2B

Nhì

9

Vũ Ngọc Diệp

2B

Ba

10

Phan Anh Bảo Ngân

3A

Nhất

11

Vũ Hồ Minh Anh

3A

Nhì

12

Nguyễn Ngọc Diễm

3A

Ba

Thầy Nại, hiệu trưởng chương trình Việt Nam đang phát
biểu trước buổi Lễ Hiến chương các nhà giáo.
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13

Lưu Hồng Hoài Anh

3B

Nhất

14

Nguyễn Thái Tuệ Minh

3B

Nhì

15

Bùi Ngọc Như Ý

3B

Ba

16

Nguyễn Ngọc Bảo Anh

4B

Nhất

17

Lưu Chí Hiếu

4B

Nhì

18

Zoe Ngọc Hân Koh

4B

Ba

19

Vũ Hà Thư

5B

Nhất

20

Nguyễn Anh Vỹ

5B

Nhì

21

Trần Hà Phương

5B

Ba

Đây cũng chính là hành động thiết thực của cán bộ, giáo viên, học sinh
Trường Tiểu học Việt Nam Singapore nhằm thể hiện Tình yêu khôn
cùng đối với Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Tháng 11 được học trò trường Tiểu học Việt Nam Singapore trìu mến
gọi là Tháng Nhớ ơn Thầy Cô!
Trong Lễ chào cờ đầu tháng, học sinh toàn trường thật xúc động khi
được xem Video về Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký – người Thầy giáo một
thời là tấm gương của thế hệ trẻ Việt Nam về nghị lực sống, về khát
vọng vươn lên trong học tập, về khát vọng được sống có ích, được
cống hiến cho đời. Và sau này, Thầy lại trở thành biểu tượng về một
người Thầy, một Kĩ sư tâm hồn, hết mình vì sự nghiệp trồng người.
Học sinh toàn trường đã hoàn thành 7 tác phẩm báo tường để hể hiện
lòng biết ơn, sự tri ân đối với các Thầy Cô.
Có những câu thơ thật hay và chững chạc:
Cô giáo em thật hiền
Dạy em từng nét chữ
Cả bữa ăn giờ nghỉ
Em yêu cô giáo em!
Có những câu thơ giản dị, còn vẹn nguyên vẻ đẹp của tuổi học trò thơ
ngây, trong trắng, hồn nhiên:
Em chúc cô giáo lớp mình
Ngày càng trắng trẻo, xinh tươi sắc hồng
Cám ơn cô Thảo nhọc công
Vất vả dạy dỗ nhưng không tiếng nào
Nhờ cô dạy Địa ân cần
Giờ em đã biết Việt Nam chỗ nào.
Tất cả đều khiến các Thầy Cô rung rung bởi những tình cảm yêu
thương, sự biết ơn chân thành tự đáy lòng của cả một thế hệ học trò
được các Thầy Cô hết mực yêu thương, tự hào, trân quý!
Và món quà quý nhất, có ý nghĩa nhất mà các Thầy Cô mong muốn
được đón nhận từ các học sinh thân yêu của mình, đó là các em sẽ ôn
tập thật tốt để đạt kết quả cao nhất trong đợt kiểm tra cuối học kì 1 sẽ
bắt đầuz từ ngày 29/11/2019 (với khối 4,5) và kết thúc vào ngày
5/12/2019 (với khối 1,2,3).

Thầy Nại có đôi lời chia sẻ với các em học sinh
thân yêu và các thầy cô giáo.

Các em học sinh thân yêu của chúng tôi đang
biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Hiến
chương các nhà giáo.

Các em học sinh đã trao thiệp và hoa cho các
thầy cô giáo kính yêu của mình.

Thầy Nguyễn Văn Nại
Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam

Các bài thơ cùng những lời chúc tốt đẹp nhất của
các em dành cho các thầy cô giáo cũng được
đăng trên bảng tin của trường.
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Chúng em lập sơ đồ tư duy
Trong môn Khoa học, các em đã lập nên những sơ
đồ tư duy đầy sáng tạo cho mỗi bài học. Các em sử
dụng những câu hỏi mục tiêu vào đầu mỗi bài học
để dẫn dắt nội dung của sơ đồ tư duy.
Việc sáng tạo các sơ đồ tư duy theo cách mà các em
thích nhất thật quan trọng bởi điều đó sẽ giúp các
em tìm thấy niềm vui trong học tập.
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Bình luận sau giờ học:
Roy: Em đã học được rằng nếu ai đó bị đau tim, bạn nên kiểm tra xem họ có còn thở không. Nếu họ không
thở, bạn nên hô hấp bằng cách đẩy vào giữa ngực của họ mạnh nhất có thể, mỗi giây 2 lần. Bạn cần tìm
một người lớn trước hoặc gọi cấp cứu 115.

Anh Minh: Em đã học được rằng máu được tạo ra trong xương của bạn!

Tri Nam: Sau khi biết về Nazca Lines, em chắc rằng Người ngoài hành tinh có thể tồn tại.

Ji Hu: Gần đây chúng em đã tìm hiểu về các tế bào và phần chức năng tế bào thực vật khá là khó, vì vậy
các học sinh cần phải ôn tập thêm. Chúng em cũng đã học về sơ cứu và chúng tôi đã xem một video và
biết rằng nếu có trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 999, nhưng vì chúng ta đang ở Việt Nam, nên số cấp cứu
cần gọi là 115.

Paula: Sẽ thật tuyệt nếu có thêm nhiều hoạt động học mà chơi.

Sohee: Em đã học được rằng chúng ta nên hoàn thành công việc của mình trước thời hạn được giao và
luôn lắng nghe trước khi chúng ta làm điều gì đó. Em cũng đã học về những thứ thú vị như tế bào của người,
v.v ... Em hy vọng sẽ còn được học nhiều điều lí thú như vậy!

Minh Khoa: Em muốn tất cả mọi thứ là mầu XÁM!

Sewon: Em cần một cốc nước lạnh ngay bây giờ!

Gia Linh: Em đã học được rằng nếu chúng ta cho máu vào máy xay sinh tố và bật máy lên, nó sẽ chứa
đầy oxy và chuyển sang màu đỏ tươi.
Young Jin: chúng em đã học được cách sơ cứu!
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