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Trang trí Tết 
 

 

 
Thông tin từ Hiệu trưởng 
 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chào mừng Quý vị phụ huynh đến với Bản tin tháng Một. 
 
Các em học sinh đã hoàn thành kỳ thi kết thúc Học kỳ I và tôi rất 
hài lòng với kết quả các em đã đạt được. Nhà trường rất tự hào 
về các em học sinh, đội ngũ giáo viên, và nhân viên của trường 
quốc tế Singapore tại Ciputra đã góp phần tạo nên một môi 
trường học tập tuyệt vời và hiệu quả. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn 
chân thành tới các Quý phụ huynh đã hỗ trợ và phối hợp chặt 
chẽ với nhà trường để giúp các em học sinh gặt hái nhiều thành 
công trong học tập. 
 
Trong các tuần qua, các thầy cô giáo và nhà trường đã tổ chức 
nhiều hoạt động chào đón dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của Việt 
Nam. Các lớp học, bảng tin và hành lang được trang hoàng rực 
rỡ theo chủ điểm Tết. Vào thứ năm ngày 19 tháng 1, các em học 
sinh đã tham gia một hoạt động vô cùng ý nghĩa để gói 100 chiếc 
bánh chưng dành tặng cho các bệnh nhân ung thư ở Hà Nội. 
Nhà trường cũng tổ chức một buổi sinh hoạt tập thể mừng năm 
mới vào thứ sáu ngày 20 tháng 1 giúp các em học sinh hiểu thêm 
về tầm quan trọng của dịp Tết cổ truyền Việt Nam và các phong 
tuc truyền thống của ngày Tết. Sau đó các thầy cô và các em học 
sinh cùng vui vẻ liên hoan tại lớp để chào đón năm mới. Quý phụ 
huynh vui lòng xem ảnh các hoạt động chào đón Tết của các em 
học sinh trên trang web của trường. Tết là khoảng thời gian vô 
cùng ý nghĩa dành cho 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.  
 
Quý phụ huynh vui lòng lưu ý đưa các em học sinh đến trường 
đúng giờ, trước 8h15 sáng. Việc đi học muộn có thể khiến các 
em bỏ lỡ các kiến thức quan trọng, đồng thời gây ảnh hưởng đến 

 

TẦM NHÌN 

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp 

những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm 

đào tạo ra những công dân toàn cầu.   

 SỨ MỆNH 

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong 

một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, 

đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để 

tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh. 

 

 

NỘI DUNG BẢN TIN 
 

 Thông tin từ Hiệu trưởng 

 Thông tin từ thầy Hiệu phó 

 Thông tin từ Hiệu trưởng Chương 

trình Việt Nam 

 Các sự kiện trong tháng 
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Sinh hoạt tập thể về ngày Tết cổ truyền 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Học sinh lớp 1 song ngữ hát mừng năm mới 
 
 
 
 
 
 
 
 

giờ học của cả lớp. Tôi cũng xin lưu ý Quý phụ huynh đón con về 
nhà đúng giờ. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, Quý 
phụ huynh vui lòng đón con ở cổng chính của trường. Cổng sau 
chỉ dành cho các em học sinh sử dụng dịch vụ xe buýt của 
trường, cho phụ huynh đưa đón con bằng xe máy hoặc các em 
học sinh tự đi xe đạp tới trường. Khu vực này thường rất đông 
đúc vào các khoảng thời gian đưa đón học sinh mỗi buổi sáng và 
chiều. Nhà trường luôn nỗ lực tạo ra một môi trường học tập an 
toàn cho các em học sinh và chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và 
hỗ trợ không ngừng từ Quý phụ huynh. 
 
Thay mặt cho tập thể giáo viên và nhân viên của trường, tôi xin 
kính chúc Quý phụ huynh và các em học sinh một năm mới mạnh 
khỏe, an khang, và thịnh vượng. 
 
Trân trọng 
 
Cô Kimberley ScollardHiệu trưởng 
 
 
Thông tin từ thầy Hiệu phó 
 
Sau 2 tuần nghỉ lễ Giáng sinh, các em đã bước vào kỳ thi kết 
thúc học kỳ 1 và bắt đầu chuẩn bị cho kỳ nghỉ tết Âm lịch. Tôi rất 
tự hào về  những nỗ lực và cố gắng của các em học sinh trong kỳ 
thi vừa qua. Đội ngũ giáo viên nhà trường cũng đã hỗ trợ các em 
chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi thông qua các tiết học ôn tập củng 
cố kiến thức và tổ chức các buổi thi thử giúp các em vận dụng 
hiệu quả các kiến thức đã học. Do vậy, rất nhiều em học sinh đã 
hoàn thành xuất sắc bài thi của mình và xứng đáng trở thành 
những “Học sinh có thành tích học tập tốt” của trường. 
 
Tuy nhiên, còn một số em học sinh cần phải nỗ lực hơn và tận 

dụng khoảng thời gian nghỉ lễ để ôn tập để bắt kịp các bạn cùng 

lớp. Sau kỳ nghỉ Tết, các em sẽ rất bận rộn với nhiều hoạt động, 

sự kiện và các chuyến đi mới. Các hoạt động ngoại khóa sau giờ 

học sẽ tiếp tục trong học phần 3, đồng thời nhà trường sẽ bắt 

đầu chuẩn bị cuốn kỷ yếu cho năm học này cũng như các hoạt 

động tập luyện cho buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm. Nhà 

trường hi vọng có thể đa dạng hóa các hoạt động ngoại khóa sau 

giờ học trong học phần tới để đem đến nhiều sự lựa chọn cho 

các em học sinh và đáp ứng mong đợi của Quý vị phụ huynh. 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 có một kỳ nghỉ Tết vui vẻ và một năm mới an 

khang, thịnh vượng. 

Trân trọng, 

Thầy Mustafa Fazal  

Phó Hiệu trưởng 
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Gói bánh chưng 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Thông tin từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam: 

Chúng tôi đã rất vui được gặp lại tất cả các học sinh sau kì nghỉ 
và cũng rất mừng được biết tất cả các học sinh trong trường đều 
có một kì nghỉ Giáng sinh an lành, một năm mới 2017 vui vẻ, 
hạnh phúc.  
 

 Học kì I của năm học 2016 – 2017 đã qua đi. Các em đã được 
trang bị và tiếp thu rất nhiều kiến thức bổ ích, được trải nghiệm 
thông qua các giờ học đầy vui tươi, sôi nổi với rất nhiều hoạt 
động  thể hiện kết quả về học tập và rèn luyện của HS và giáo 
viên qua các đợt hội giảng và kết quả kiểm tra cuối học kỳ I. Các 
em HS đã có một kỳ kiểm tra hiệu quả, công bằng và thực sự 
nghiêm túc, đã hoàn thành những bài thi của mình một cách tốt 
nhất và cũng đạt được kết quả đáng khen ngợi môn Toán 100% 
học sinh đạt từ khá trở lên; môn Tiếng Việt 100% học sinh đạt từ 
trung bình trở lên không có học sinh chưa đạt yêu cầu. Với sự 
nhiệt tình, năng động, sáng tạo, yêu nghề, mến trẻ, các cô giáo 
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong học kì I vừa qua, nhà 
trường ghi nhận sự cố gắng, phấn đấu học tập của tất cả các em 
học sinh, và những cố gắng  nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của các 
cô giáo. Bên cạnh các hoạt động học tập và rèn luyện trong nhà 
trường, các em HS cũng rất nhiệt tình tham gia các phong trào, 
các cuộc thi được tổ chức dành cho HS Tiểu học, có 34 HS ( lớp 
3,4,5 ) tham gia kì thi Olimpic Tiếng Anh trên mạng  đạt 1200 trở 
lên  và có 26 em HS qua vòng 20 để tham gia dự thi cấp Quận. 
Tiêu biểu 10 em được đánh giá là những học sinh xuất sắc tiêu 
biểu của các khối lớp.  
 

 Cùng với hoạt động dạy và học, khung cảnh sư phạm nhà 
trường cũng được quan tâm chú trọng  xanh – sạch – đẹp. Điều 
đó được thể hiện thường xuyên ngay trong bảng tin, không gian 
của từng lớp học thông qua các sản phẩm đầy sáng tạo của HS. 
Các lớp học được trang trí đẹp với nhiều màu sắc bởi những sản 
phẩm thủ công, mỹ thuật phong phú của HS dưới sự hướng dẫn 
của các thầy cô giáo tạo nên một không gian ấm áp mang đậm 
màu sắc của dân tộc. 
 

 Với sự nỗ lực không ngừng, với tình thần hợp tác, tích cực và 
xây dựng, tất cả các thành viên trong nhà trường đã cùng nhau 
tạo nên một kỳ học đáng nhớ với nhiều kỉ niệm và kết quả đáng 
khen ngợi. Các giáo viên và học sinh chương trình song ngữ đã 
đóng góp rất tích cực cho thành quả đó.  
 

Cảm ơn tất cả các giáo viên đã luôn cố gắng tạo ra những trải 
nghiệm học tập thú vị và hiệu quả nhất có thể cho học sinh - 
Cùng với sự hợp tác và ủng hộ của quý phụ huynh, nhà trường 
và toàn thể giáo viên, học sinh sẽ có một học phần thú vị và 
thành công. 
 

Trân trọng, 
Vũ Thị Bích Liên 
Hiệu trưởng chương trình Việt Nam 
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Các ngày quan trọng: 
 
23 -26 tháng 1: Nghỉ học phần 2 

27-31 tháng 1: Nghỉ Tết 

1-2 tháng 2: Nghỉ bù Tết 

3 tháng 2: Nghỉ học phần 2 

6 tháng 2: Bắt đầu học phần 3 

 
 

 


