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THÁNG MƯỜI HAI–THÁNG MỘT

Kính gửi Quý Phụ huynh,
Học phần 2 đã kết thúc, các em cũng đã hoàn thành kỳ thi Học kỳ I và trải qua một
kỳ nghỉ lễ Giáng sinh vui vẻ. Năm 2020 quả là một năm có rất nhiều sự kiện, và
cũng là năm thế giới đánh dấu mốc lịch sử với những sự kiện chưa từng có. Mặc
dù dịch COVID-19 vẫn chưa chấm dứt, đội ngũ giáo viên và học sinh nhà trường
vẫn làm việc không ngừng và học tập chăm chỉ để giữ vững tiến độ học tập, chuẩn
bị thật tốt cho kỳ thi Học kỳ I trong Tháng Mười Hai vừa qua. Thật tuyệt vời khi
thấy rất nhiều học sinh học tập tốt và đạt được kết quả xuất sắc. Xin chúc mừng
tất cả các em học sinh đã thể hiện sự quyết tâm cao trong học tập trước những
khó khăn và thách thức của đại dịch toàn cầu.
Bên cạnh đó, các câu lạc bộ sau giờ học (ASA) đã được tổ chức rất thành công
trong Học phần 2 cung cấp cho các em nhiều lựa chọn đa dạng. Tôi rất vui khi
Quý Phụ huynh đã khuyến khích các em tham gia CLB. Các hoạt động CLB này
mang lại cho các em nhiều cơ hội nâng cao kỹ năng xã hội, rèn luyện sức khỏe và
trí tuệ và đây là những khía cạnh quan trọng hơn trong thế giới năng động và luôn
xoay chuyển mà chúng ta đang sống. Chúng tôi hy vọng các câu lạc bộ sẽ diễn ra
tốt đẹp trong Học phần 3.
Chương trình tiếng Anh DynEd của chúng tôi đang được các em học sinh hưởng
ứng và mang đến những cơ hội tuyệt vời cho học sinh của chúng ta để phát triển
ngôn ngữ Tiếng Anh. Đối với chương trình này, điều quan trọng là các em sẽ dành
thời gian luyện tập tại nhà, học trên máy tính và hoàn thành các bài tập của DynEd.
Chương trình DynEd yêu cầu các em luyện tập đều đặn trên máy tính, vì vậy
chúng tôi mong Quý vị hỗ trợ các em thường xuyên nhất có thể để các em hoàn
thành các bài tập DynEd, cũng như dành thời gian theo dõi việc các em học DynEd
khi ở nhà. Vừa qua SIS@Ciputra đã trao Chứng nhận DynEd đầu tiên cho học
sinh đạt thành tích xuất sắc là Học sinh Choi Byeong Jun – Lớp 6 Quốc tế với
điểm A2+. Đây là một kết quả xứng đáng với nỗ lực của em.
Hội chợ Từ thiện Giáng sinh năm nay đã diễn ra thành công tốt đẹp, các em học
sinh tham gia trong niềm vui hứng khởi đồng thời giúp gây quỹ từ thiện cho Tổ
chức Caritas Việt Nam; số tiền quyên góp được là hơn 38 triệu đồng thông qua
hoạt động bán coupon.

Tiến sĩ Noel Geoghegan – Hiệu trưởng
trường Quốc tế Singapore tại Ciputra
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Sau một học kỳ với cương vị là Hiệu trưởng của Trường Quốc tế Singapore tại
Ciputra, tôi rất vui khi đón nhận sự hỗ trợ tích cực của Quý vị, của các em học sinh
cho trường chúng tôi. Đội ngũ giáo viên cùng cán bộ nhân viên chúng tôi luôn nỗ
lực thể hiện được sự cam kết đầy thiện chí cùng đóng góp, xây dựng SIS@Ciputra
trở thành một nơi đặc biệt để học tập và phát triển. Công việc của Hiệu trưởng có
thể là một công việc mang lại nhiều niềm vui, nhưng cũng đòi hỏi sự khắt khe, đặc
biệt với những thách thức khi dịch bệnh COVID-19 vẫn liên tục diễn ra trong năm
mới. Ở trường chúng tôi vẫn luôn nâng cao ý thức và tăng cường các biện pháp
phòng chống để đảm bảo sự an toàn cũng như bảo vệ sức khỏe cho mọi người một
cách tốt nhất. Chúng tôi vẫn duy trì việc đo thân nhiệt hàng ngày, đeo khẩu trang,
rửa tay khô, giãn cách xã hội và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bất kỳ khả
năng lây lan nào.
Chúng tôi vẫn tiếp tục trao tặng danh hiệu “Học sinh tiêu biểu của tháng” cho các
em đạt thành tích xuất sắc và đây là giờ sinh hoạt toàn trường luôn được các em
mong chờ nhất. Những danh hiệu, giải thưởng là động lực để các học sinh phấn
đấu hết mình. Hình ảnh và tên của các học sinh tiêu biểu được đặt trên Bảng Danh
dự ở trường. Ngoài ra, các thầy cô phụ trách lớp cũng thường xuyên khen thưởng
tất cả các em có hạnh kiểm tốt, có thành tích xuất sắc. Với những lời khen ngợi và
động viên, học sinh của trường SIS@Ciputra đang chứng tỏ rằng các em có thể trở
nên thành công trong mọi công việc. Mục tiêu của nhà trường là tạo cơ hội để các
em phát triển và trở nên thành công hơn khi được rèn luyện tư duy phản biện, am
hiểu về những công nghệ tiên tiến và tự tin hơn trong giao tiếp. Từ đó các em sẽ trở
thành những công dân năng động, có trách nhiệm. Tôi tin rằng các em đã có một kỳ
nghỉ Giáng sinh, nghỉ học kỳ vui vẻ. Chúng tôi luôn hướng tới một học kỳ hiệu quả
hơn nữa trong năm mới 2021.
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị!
Tiến sĩ Noel Geoghegan.
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Thông tin lớp học đặc biệt trong
tháng này:
Lớp 1 Quốc tế
Lớp 1 Quốc tế (Lớp 1L) là một trong những lớp có sĩ số học sinh đông nhất tại SIS @
Ciputra. Cô Mareli là giáo viên chủ nhiệm lớp. Cô đến từ Nam Phi và đã làm việc tại
SIS @ Ciputra được 3 năm, bởi vậy cô rất có kinh nghiệm trong việc xây dựng nên
những tiết học mang đầy tính thử thách nhưng cũng vô cùng sôi động cho học sinh
của mình. Các học sinh của lớp đến từ nhiều quốc gia bao gồm Angola, Trung Quốc,
Hungary, Ấn Độ, Kazakhstan, Oman, Pakistan, Hàn Quốc, Anh, Mỹ và Việt Nam. Từ
đầu năm Lớp 1L đã sử dụng ClassDojo để liên lạc với Phụ huynh và hướng đến việc
sử dụng công nghệ trong nhiều hoạt động của lớp.
Trong tiết học Toán của cô Mareli, các em có cơ hội khám phá rất nhiều phương pháp
khác nhau để làm phép tính cộng, trừ trong phạm vi 20. Bên cạnh đó các em cũng rất
thích học cách đếm ngược, đếm xuôi với 10 đơn vị (1 chục) và tập lấy ví dụ 10 bạn
học trong lớp mình để làm phép tính trừ trong phạm vi 20 và bắt đầu với một chục.
Cô Mareli cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của tình bạn trong lớp học cũng như ý
nghĩa của việc trở thành một người bạn tốt, vì vậy cô khuyến khích tất cả các học sinh
tự làm Sổ tay Bạn bè và trao thẻ bạn bè (Người bạn xuất sắc, Người bạn cực kỳ tốt,
Người bạn tuyệt vời) để gửi tặng lời khen tới các bạn của mình. Qua đó mỗi học sinh
đều nhận được Giải thưởng Người bạn Tuyệt vời với các đức tính tốt của mình như
lòng nhân hậu, sự quan tâm và giúp đỡ người khác. Từ đó hai cuốn sách về tình bạn:
Peanut Butter và Jellyous & Michael Makes Friends at School được các em yêu thích
đón đọc.
Các bạn học sinh Lớp 1L luôn chăm chỉ rèn luyện các kỹ năng thủ công để trang trí
lớp học cho mùa Giáng sinh năm nay.
Để động viên các bạn học sinh lớp 1L và tạo nên những khoảng thời gian thật vui vẻ
ở trường, cô Mareli đã sử dụng một trong những chiến lược quản lý lớp học yêu thích
có tên là “3 of a Kind” (xem bên dưới). Chiến lược “3 of a Kind”, tức là Lớp 1L sẽ có
những ngày Thứ Sáu vui vẻ như: ngày mặc đồ ngủ, ngày đội mũ kỳ lạ, ngày không đi
giày, xem phim, giải bài tập, ngồi cạnh bạn bè, chơi trò chơi, v.v…
“3 of a Kind là gì?”
“3 of a Kind” hoạt động như một trò chơi thú vị để xây dựng các hành vi tích cực trong
lớp học. Với một dãy thẻ 4 x 6 gồm 24 thẻ, khi cả lớp được công nhận và / hoặc tuân
theo các quy tắc ứng xử phù hợp, sẽ có một bạn được chọn một thẻ để lật. Cứ như
thế, ngày càng nhiều thẻ được lật lên.
Cho đến khi có 3 thẻ giống nhau (ví dụ: ba thẻ có nội dung “ngày mặc đồ ngủ”) được
lật lên. Lúc này cả lớp sẽ được nhận phần thưởng.
Xin chân thành cảm ơn những đóng góp của cô Mareli! Lớp 1 Quốc tế.

Hãy tiếp tục phát huy nhé!

Trường Quốc Tế Singapore tại Ciputra

THÁNG MƯỜI HAI – THÁNG MỘT 2020/2021

Ngày nhà giáo viêt nam
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HỘI CHỢ GIÁNG SINH THÀNH CÔNG RỰC RỠ

