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Trang trí mừng Ngày Nhà Giáo 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thông điệp tháng 11 năm 2016 
 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chào mừng Quý phụ huynh đến với Bản tin tháng 11 của Trường 
Quốc tế Singapore. 
 
Tháng Mười Một là một tháng rất bận rộn với nhiều sự kiện và 
các hoạt động sau giờ học. 
 
Đội bóng đá khối lớp 4 và lớp 5 đã tham gia Giải thi đấu Bóng đá 
với thành tích hai trận thắng, hai trận thua và một trận hòa.  Là 
giải thi đấu lớn đầu tiên của đội, tôi rất hài lòng với thành tích các 
em đã đạt được. Trong suốt cả ngày thi đấu, các em luôn thể 
hiện tinh thần thể thao và nỗ lực hết mình trong từng trận đấu. 
Chúc mừng thành tích của đội, nhà trường rất tự hào về các em!  
 
Ngày 18 tháng 11, Nhà trường đã tổ chức chào mừng Ngày Nhà 
giáo Việt Nam và xin trân trọng cảm ơn Quý phụ huynh dành thời 
gian đến chung vui cùng Nhà trường. Các thầy cô giáo đã rất xúc 
động bởi những bài hát, bài thơ hay và những bức tranh và bưu 
thiếp mà các em tự làm để dành tặng các thầy cô nhân ngày lễ 
đặc biệt này. Chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp, những 
bó hoa tươi thắm và món quà ý nghĩa của Quý phụ huynh đã gửi 
đếntập thể giáo viên của trường. Tôi luôn trân trọng những sự 
ủng hộ của Quý phụ huynh dành cho Nhà trường. 
 
Sự kiện đáng chú ý tiếp theo đó là “Tuần lễ đọc sách” (từ ngày 21 
đến 25 tháng 11) với nhiều hoạt động thú vị như thiết kế bìa 
sách,  hóa trang thành các nhân vật yêu thích trong sách; mời 
các vị khách đặc biệt đến đọc sách cho học sinh và bản thân các 
em cũng dành thời gian đọc sách cho nhau nghe. Các em còn tái 
hiện lại các câu chuyện yêu thích bằng mô hình đưa tất cả chúng 
ta tới những cuộc phiêu lưu kỳ thú. Nhà trường cũng tổ chức Hội 
chợ sách nơi các em học sinh có thể chọn cho mình những cuốn 
sách mới giúp các em tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê đọc 

 

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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Tuần lễ đọc sách 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tuần lễ đọc sách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

sách. 
 
Hội học sinh của trường cũng có hoạt động gây quỹ đầu tiên  ủng 
hộ Thư viện trường và tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã. Tôi rất 
tự hào về những nỗ lực và cống hiến của các em. Một lần nữa tôi 
xin cảm ơn sự ủng hộ của Quý phụ huynh dành cho những sự 
kiện của trường, cho các thầy cô giáo và cho cộng đồng SIS tại 
Ciputra. 
 
Nhà trường cũng đang hối hả chuẩn bị cho Hội chợ Từ thiện 
Giáng sinh thường niên. Năm nay, Hội chợ sẽ được tổ chức tại 
trường từ 9h đến 12h sáng thứ bảy ngày 10 tháng 12. Thông tin 
chi tiết sẽ sớm được gửi tới Quý vị. 
 
Trận trọng. 
 
 
Cô Kimberley 
Hiệu trưởng 
 
 
Thông tin từ Thầy Hiệu Phó 
 
Chúng ta đã có một khởi đầu tốt đẹp trong học phần Hai. Các em 
học sinh đều gương mẫu học tập và tôi thấy vui trước những nỗ 
lực và tiến bộ của các em. Các em đã và đang thể hiện những 
phẩm chất tốt đẹp của công dân toàn cầu và tuân thủ các giá trị 
đạo đức của Trường Quốc tế Singapore. Với vai trò là Hiệu phó, 
tôi rất vui mừng khi nhận thấy nhiều thay đổi tích cực từ phía các 
em học sinh; đặc biệt là các sự cố trên sân chơi đã được giảm 
thiểu đáng kể.  Một năm đã gần khép lại và tôi mong đợi năm mới 
với nhiều thay đổi tốt đẹp hơn sẽ diễn ra ở Trường Quốc tế 
Singapore  tại Ciputra. 
 
Chương trình hoạt động sau giờ học 
 
Trong học phần trước, các em học sinh đã rất hài lòng với những 
câu lạc bộ mình đã đăng ký tham gia. Trong học phần này, chúng 
tôi hy vọng  sẽ đáp ứng được kỳ vọng của các em và sẽ có 
nhiềuhọc sinh tham gia các hoạt động sau giờ học hơn. Nhà 
trường luôn cố gắng sáng tạo và đổi mới  chương trình hoạt động 
sau giờ học và hoan nghênh những ý kiến đóng góp và ủng hộ 
của Quý vị để giúp chương trình thu hút được nhiều sự tham gia 
từ phía các em học sinh. 
 
Mặc dù Học phần này ngắn hơn Học phần 1 nhưng chắc chắn 
rằng các hoạt động sau giờ học sẽ mang đến cho các em nhiều 
niềm vui hơn. Trong Học phần này, Nhà trường đã giới thiệu đến 
học sinh Câu lạc bộ Toán học Singapore, mở 2 Câu lạc bộ Khoa 
học đồng thời mở rộng đăng ký Câu lạc bộ bóng đá cho tất cả 
các lứa tuổi. . Nhà trường rất vui mừng khi chương trình hoạt 
động sau giờ học đang diễn ra suôn sẻ và mong chờ nhận 
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Tái hiện lại các câu chuyện yêu thích bằng mô 
hình  

 
 
 
 

 
 

Hội học sinh của trường cũng có hoạt động 
gây quỹ đầu tiên  ủng hộ Thư viện trường và tổ 

chức Bảo vệ động vật hoang dã  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

đượcnhững phản hồi tích cực từ Quý vị về các Câu lạc bộ mới. 
 
 
Hội chợ Từ thiện Giáng sinh 
 
Nhà trường sẽ tổ chức Hội chợ Từ thiện Giáng sinh vào ngày 10 
tháng 12 năm 2016 và hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động thú vị 
chào đón mùa Giáng sinh năm nay.  Nhà trường mong được 
chào đón Quý vị cùng gia đình và bạn bè đến tham gia Hội chợ 
và tận hưởng  thời gian vui vẻ bên nhau. 
 
 
Thầy Mustafa Fazal 
 
Phó Hiệu trưởng 
 
 
Thông tin từ Hiệu trưởng  Chương trình Việt Nam 

 
Chào Quí vị phụ huynh! 
 
Vào ngày 23 tháng 11 vừa qua, nhà trường đã hân hạnh được 
đón các lãnh đạo, chuyên viên Phòng giáo dục Tây Hồ về thăm 
và làm việc tại trường. Nhà trường đã báo cáo về hoạt động cũng 
như Kế hoạch năm học 2016 – 2017 với Phòng Giáo dục và Đào 
tạo quận Tây Hồ. Tôi rất vui mừng được chia sẻ với quý vị những 
nhận xét tích cực về nhà trường  từ Phòng: Khung cảnh sư phạm 
Xanh – Sạch – Đẹp, lớp học được trang trí  phù hợp với lứa tuổi 
học sinh tiểu học, nhà trường có kế hoạch năm học với đầy đủ 
các hoạt động giáo dục toàn diện phù hợp học sinh tiểu học. Tất 
cả các thành viên ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo Tây 
Hồ đều nhất trí rằng cách vận hành của nhà trường rất chuyên 
nghiệp và đã xây dựng được môi trường giáo dục thân thiện và 
tích cực. 

Trong tháng  này, các em học sinh đã tham gia rất nhiều hoạt 
động thú vị của Tuần lễ đọc sách như cùng nghe kể chuyện, đọc 
sách, truyện theo cặp cùng các anh chị khối trên, hóa thân thành 
các nhân vật mà các em yêu thích và mua sách tại Hội chợ sách 
do nhà trường tổ chức. Các hoạt động này nhằm giúp các em bồi 
dưỡng niềm say mê đọc bởi chúng tôi tin rằng kĩ năng đọc chính 
là kĩ năng quan trọng trong quá trình tự học tập suốt đời của mỗi 
người. 

Để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, học sinh đã 
tham gia rất nhiều hoạt động như làm thiếp, làm hoa, riêng khối 
4,5 đã “ xuất bản” những tờ báo tường với những bài văn, bài 
thơ, bức tranh do các em tự viết, vẽ hoặc sưu tầm thể hiện tình 
cảm yêu quý, kính trọng  đối với các thầy cô giáo của mình. Các 
em còn rất hào hứng biểu diễn những tiết mục văn nghệ trong 
chương trình sinh hoạt tập thể kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. 
Có thể nói rằng, những món quà tinh thần vô giá đó là động lực 
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Học sinh tham gia rất nhiều hoạt động như làm 
thiếp, làm hoa 

để các thầy cô luôn phấn đấu hết mình trong sự nghiệp trồng 
người. 

Các em học sinh khối 3,4,5 cũng đang trong giai đoạn tự luyện 
nước rút cho cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên mạng Internet. Nhà 
trường đã lập tài khoản thi cho từng học sinh và cũng có những 
giờ tự học trong phòng máy tính để các em tham gia thi. Quý vị 
Phụ huynh vui lòng khuyến khích và tạo điều kiện để các em có 
thể tự luyện tại nhà, vượt qua vòng 15, để có thể tham gia vòng 
thi cấp Trường sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12. 

Cám ơn sự nỗ lực của các thầy cô giáo và của tất cả các em học 
sinh đặc biệt cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Quí vị phụ huynh 
để mỗi ngày đến trường là một ngày vui và ý nghĩa với tất cả 
chúng ta. 

Trân trọng 

 Vũ Thị Bích Liên  
Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 
 
Các ngày quan trọng: 
 
Ngày 10 tháng 12:  Hội chợ Từ Thiện Giáng sinh 
Từ ngày 19 đến 30 tháng 12:  Kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới 
 
 

 


