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Báo cáo học tập 
 
 
 
    

 
Thông tin từ thầy Hiệu trưởng 
 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chào mừng Quý phụ huynh đến với bản tin tháng 10 của Trường 
Quốc tế Singapore. Hàng tháng, nhà trường gửi thông tin quan 
trọng tới phụ huynh qua thư, email và bản tin tháng. Nhà trường 
kính mong phụ huynh đọc tất cả thư hoặc email để biết và cập 
nhật về các sự kiện cũng như các thông tin quan trọng có ảnh 
hưởng đến học sinh. 
 
Tôi rất vui mừng được gặp Quý phụ huynh trong Buổi cung cấp 
thông tin gần đây. Việc cha mẹ tham gia vào quá trình giáo dục 
con cái sẽ giúp các em yêu thích học tập hơn, đạt kết quả học tập 
cao hơn, ít vi phạm các hành vi ứng xử và khẳng định giá trị bản 
thân. 
 
Để cập nhật thông tin tới Quý phụ huynh, tôi  xin giới thiệu một số 
cách thức đánh giá học lực của học sinh. Hiện Trường SIS @ 
Ciputra đang áp dụng đa dạng nhiều phương pháp đánh giá khác 
nhau . Một trong số đó là các bài kiểm tra chính thức. Các bài kiểm 
tra này là tiêu chuẩn đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Sau mỗi 
chương học, giáo viên sẽ xây dựng nội dung kiểm tra dựa trên nội 
dung các kiến thức cần đạt được sau mỗi chương học của giáo 
trình tiếng Anh Active English và giáo trình của môn toán PRIME 
Mathematics. Bài thi chủ yếu được xây dựng dưới hình thức các 
câu hỏi nhiều lựa chọn, tuy nhiên có thể kết hợp thêm câu hỏi có 
trả lời ngắn hoặc bài luận. 
 
Ngoài ra, Nhà trường có lưu giữ báo cáo học tập của mỗi học sinh. 
Báo cáo học tập ghi nhận quá trình học tập của học sinh trong suốt 
cả năm học. Đánh giá trong báo cáo này tập trung vào những tiến 
bộ của học sinh trong dài hạn và qua đó cho phép giáo viên đánh 
giá được sự tiến bộ của học sinh qua từng năm học. Báo cáo bao 
gồm dàn bài cũng như các bài tập hoàn chỉnh, các bài đồ họa, bài 

 

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 từ Hội học sinh 

 Thông tin từ Hiệu trưởng 

Chương trình Việt Nam 

 Các sự kiện trong tháng 
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Bài viết của học sinh 

 
     

 
                    
Lễ hội hóa trang vào thứ sáu ngày 30 tháng 10 
 
 

 
Gian hàng bán bánh nhằm quyên góp cho quỹ 

“Phẫu thuật nụ cười”. 

tập trên lớp và các bài thu hoạch của học sinh. 
 
Tại SIS @ Ciputra, chúng tôi đặt ra kỳ vọng rất cao với tất cả các 
em học sinh. Theo Hiệp hội các Trường Cao Đẳng và Đại Học, 
nâng cao kỳ vọng có thể giúp nâng cao thành tích, và nhiều nghiên 
cứu cho thấy rằng học sinh với kỳ vọng cao thể hiện tốt hơn so với 
kỳ vọng thấp, ngay cả khi khả năng của các học sinh này là như 
nhau. Kỳ vọng cao thậm chí có thể  nâng cao sự  tự tin và thái độ 
của học sinh để biến một học sinh có sức học yếu tiến bộ hơn 
trong học tập . 
 
Một số yếu tố có thể nâng cao kỳ vọng cho học sinh. Đầu tiên, 
chúng ta tạo ra một môi trường học tập thuận lợi trong lớp. Ngoài 
ra, chúng ta còn có thể bồi dưỡng thêm kiến thức cho học sinh vì 
khi bạn dành nhiều thời gian và nỗ lực chứng tỏ bạn mong đợi 
nhiều hơn ở các em. Cuối cùng, chúng tôi khuyến khích học sinh 
trao đổi và tăng cường làm bài tập. Học sinh sẽ làm theo mong 
muốn của bạn nếu các em cảm thấy mình luôn được hỗ trợ. 
 
Cuối cùng, Quý vị có thể nhận thấy SIS @ Ciputra đang nỗ lực xây 
dựng một môi trường học tập nơi mà tất cả các em được học và 
tận hưởng niềm vui . Hãy tham gia cuộc hành trình này với chúng 
tôi và hỗ trợ các em hình thành thói quen học tập suốt đời. 
 
Trân trọng, 
 
Thầy Dwayne Lehman – Hiệu trưởng 
 
 
Lễ hội Halloween 
 
Các em học sinh đã có một Lễ hội hóa trang Halloween khó quên 

vào thứ sáu ngày 30 tháng 10. Thật tuyệt vời khi thấy các em học 

sinh trong trang phục hóa trang và các em đã rất vui cới các hoạt 

động diễn ra trong lễ hội. Các em học học sinh đến khu Văn phòng 

trường để chơi “Cho kẹo hay bị ghẹo” và mang đến sự ngạc nhiên 

thích thú cho các nhân viên của trường.  Đây là sự kiện tuyệt vời 

để kết thúc tháng 10 với các trò chơi, kẹo ngọt, các gương mặt tinh 

nghịch và nụ cười của các em.  

 

Hội học sinh tại SIS Ciputra 
 
Hội học sinh là đại diện cho tiếng nói của các em học sinh. Qua đó 
các em có thể tham gia vào các công việc của trường, phối hợp 
với Ban quản lý trường, nhân viên và phụ huynh vì lợi ích của 
trường và của chính học sinh. Chúng tôi đã bắt đầu năm học với 
sự đóng góp tích cực từ các em học sinh của khối lớp 4 và 5. 
 
Thành viên trong Hội học sinh tại SIS là những em đạt được thành 
tích tốt trong học tập, có trách nhiệm, đáng tin cậy, hay giúp đỡ 
mọi người, được tín nhiệm và bầu chọn bởi tất cả học sinh trong 
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Hội học sinh của trường đã đến bệnh viện Việt 

Nam Cuba 
   
 
 
 
 
    

 
 

Hiệp hội Hoạt động Ngoại khóa Hà Nội 
(HAC)- Ngày hội Bóng chày 

Se Hooo, Yeonghun, Zubaria, Hiểu Minh, Việt 
Hoàng, Hye Won, Hari, Mimi, Gia Linh, Nguyên 
Khang, Đức Tùng, Colin, Jin Yong, Giang Huy, 
Kevin, Saleh, Aryan & Min Gu. 

trường. 
 
Tôi xin trân trọng giới thiệu thành viên trong Hội học sinh của 
trường gồm có: 
 
Zubaria Jicheng Khong, Jang HaRi, Nguyễn Thục Anh (Mi Mi), 
Carmen Cortizas Fontan, Franka Rose Kornelia Pohl, Nguyễn Gia 
Linh, Lê Phạm Hà Lan, Phạm Thảo Hiền, Đào Khang Duy, Trần 
Hải Yến, Nguyễn Quỳnh Nhi, Kim Dong Ah (Victoria),  Artem 
Dalkarov,  Hansana Bandara, Nguyễn Minh Châu, Khuất Minh Hội 
Trân. 
 
Dự án đầu tiên của Hội học sinh là phối hợp cùng Tổ chức “Phẫu 
thuật nụ cười“. Thành viên của hội và cô Petro – Điều phối Hội học 
sinh đã đến bệnh viện, thăm các em nhỏ đang trong thời gian chờ 
phẫu thuật. Hội học sinh sẽ quay lại bệnh viện một lần nữa để 
được nhìn thấy sự thay đổi của các em sau ca phẫu thuật tái tạo 
nụ cười. 
 
Gian hàng bán bánh cũng sẽ là một phần của dự án nhằm quyên 
góp cho quỹ “Phẫu thuật nụ cười”. Tôi rất vui và tự hào về những 
nỗ lục của Hội học sinh và sẽ tiếp tục ủng hộ các em trong suốt 
năm học này. 
 
Vào ngày 8 tháng 10 năm 2015,  sáu thành viên trong Hội học sinh 
của trường đã đến bệnh viện Việt Nam Cuba để gặp gỡ và trò 
chuyện cùng các em nhỏ Việt Nam đang đợi được phẫu thuật dị 
tật sứt môi và hở hàm ếch. Cha mẹ của nhiều em nhỏ không có đủ 
điều kiện để phẫu thuật cho các em nên rất mong đợi vào sự đóng 
góp và giúp đỡ của mọi người. Thật là cảm động khi cha mẹ các 
em tỏ lòng hiếu khách để chúng tôi được trò chuyện và chơi đùa 
cùng các em trước ca phẫu thuật. Các thành viên Hội học sinh đã 
mang theo đồ chơi đến chia sẻ và các em nhỏ thật sự hứng khởi 
khi được chơi đùa với các anh chị lớn và đồ chơi mới. Chúng tôi 
sẽ quay lại thăm các em lần nữa trong năm học này và hi vọng sẽ 
thấy được thay đổi của các em nhỏ sau ca phẫu thuật. 
 
Cô Petro  
Giáo viên Lớp 4 Quốc tế 
Điều phối Hội học sinh 
 
Hiệp hội Hoạt động Ngoại khóa Hà Nội (HAC)- Ngày hội Bóng 
chày 
 
Ngày 8 tháng 10 năm 2015, Hiệp hội Hoạt động Ngoại khóa Hà 
Nội đã tổ chức Ngày hội bóng chày  tại trường UNIS với sự tham 
gia của 5 trường quốc tế (SIS, BIS, BVIS, UNIS và St. Paul 
Academy and Summit) 
 
Các em học sinh khối lớp 4 và 5 của trường chúng ta đã tham gia 
sự kiện này và  có những trận đấu đặc sắc với các đội đến từ các 
trường khác. Đội bóng của chúng ta đã dành chiến thắng với tỉ số 
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Tổ chức Hội giảng với các hoạt động dự giờ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3-1. 
 
Trong năm học này, còn rất nhiều cuộc thi tranh tài ở các lĩnh vực 
khác nhau như: bóng đá, bóng rổ, Tennis và bóng bầu dục đang 
chờ đón các em. Thời gian này, các em đều đang luyện tập  chăm 
chỉ để chuẩn bị cho các sự kiện này. 
 

Thầy Reywel  

Giáo viên Giáo dục Thể chất 

Thông tin từ Hiệu trưởng phụ trách Chương trình Việt Nam 
 
Chào Quí vị phụ huynh! 
 
Trong tiết trời mát mẻ của những ngày thu tháng 10, buổi sinh hoạt  
đầu tuần của trường Tiểu học Việt Nam Singapore đã diễn ra rất 
hào hứng, phấn khởi với niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của 
nhân dân thủ đô nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Vào 
ngày này cách đây 61 năm, người dân thủ đô chứng kiến sự kiện 
lịch sử không thể nào quên: Đoàn quân chiến thắng của ta đã tiếp 
quản thủ đô, chấm dứt sự chiếm đóng của thực dân Pháp. Thủ đô 
Hà Nội đã hoàn toàn được giải phóng. Cô và trò trường Tiểu học 
Việt Nam Singapore đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử, qua 
đó khơi dậy tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc cho các em 
học sinh.  
 
Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã tiếp tục tổ chức Hội giảng 
với các hoạt động dự giờ, thăm lớp đối với tất cả các lớp của 
Chương trình Việt Nam.  Nhìn chung các hoạt động dạy và học 
đều rất phong phú, sinh động, tạo ra nhiều màu sắc cho giờ học. 
Một số giáo viên đã biết kết hợp các phương pháp dạy học phù 
hợp với lứa tuổi của học sinh như phương pháp dạy học gợi mở 
vấn đáp, học nhóm hay tổ chức các trò chơi học tập. Học sinh có 
cơ hội tự đánh giá các hoạt động học của mình cũng như của bạn 
cùng lớp.Tôi nhận thấy các giáo viên luôn kịp thời phát hiện những 
cố gắng, tiến bộ của học sinh để động viên khích lệ cũng như giúp 
các em vượt qua các thử thách trong quá trình học tập. Việc thiết 
kế và giảng dạy trong những tiết học này hoàn toàn phù hợp với 
sự đổi mới trong cách đánh giá học sinh tiểu học của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo Việt Nam. 
 
Xin được chúc mừng tất cả các em học sinh đã có nhiều tiến bộ về 
nề nếp học tập. Cảm ơn các giáo viên đã luôn cố gắng xây dựng 
các hoạt động học tập vui và hiệu quả nhất có thể cho học sinh.  
 
Các em học sinh khối 1 và khối 2 đã có những trải nghiệm thú vị 
khi được tham gia vào các chuyến thăm quan, dã ngoại do Nhà 
trường tổ chức. Các em học sinh khối 1 đã tới thăm khu vui chơi 
Thiên đường Bảo Sơn để tìm hiểu về đời sống của một số loài 
động vật. Các em tỏ ra đặc biệt thích thú khi được tìm hiểu thế giới 
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Học sinh lớp 1 thăm quan Thiên Đường Bảo 

Sơn 
 

 

của các loài vật dưới lòng đại dương. Trong khi đó, các em học 
sinh khối 2 lại được tập làm đầu bếp nhí chế biến món bánh pizza 
tại Trường cao đẳng quốc tế Pegasus. Các em còn rất hào hứng 
khi được thưởng thức thành quả của mình ngay sau đó. Tôi chắc 
chắn rằng các em đã có những thời gian học tập và trải nghiệm 
thật bổ ích. 
 
Song song với nhiều hoạt động khác, nhà trường đã phát động 
phong trào “Viết, vẽ về những người phụ nữ mà em yêu quí” chào 
mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Các em đã hưởng ứng rất 
nhiệt tình với nhiều bài viết hay và bức tranh sáng tạo. Tôi tin rằng 
đó là những món quà quý giá nhất mà các em dành tặng những 
người phụ nữ có vai trò quan trọng trong cuộc đời mình. 
 
Với những gì mà chúng ta đã và đang làm được, tôi hoàn toàn tin 
tưởng chúng ta sẽ có một năm học thành công, nhiều màu sắc và 
niềm vui. 
Trân trọng,  
 
Vũ Thị Bích Liên 
Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 
 
Những ngày quan trọng: 

Ngày 30 tháng 10: Lễ hội hóa trang 

Ngày 30 tháng 10: Kết thúc Học phần Một 

Ngày 9 tháng 11: Bắt đầu Học phần Hai 

Ngày 9 tháng 11: Báo cáo tiến bộ học tập của học sinh 

Ngày 5 tháng 12: Hội chợ Từ thiện Giáng sinh tại SIS @ Gamuda 

 
 

 


