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Thông điệp từ thầy Hiệu Trưởng. 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chào mừng các em học sinh quay lại trường để bắt đầu Học 
phần 2 đầy hào hứng và thú vị. 

Để đảm bảo chất lượng dạy và học tại trường được tốt nhất 
tôi xin được lưu ý với Quý vị một số điểm như sau: 

 

Đi học đầy đủ và đúng giờ  

Việc đi học đầy đủ và đúng giờ là yếu tố quan trọng giúp các 
em đạt kết quả học tập tốt. Dù đi muộn hay nghỉ học một vài 
ngày cũng sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của các 
em. Học sinh đi học muộn/nghỉ học sẽ không theo được đầy 
đủ các bài giảng trên lớp, làm gián đoạn bài giảng của thầy 
cô giáo và ảnh hưởng đến các bạn khác. Vì vậy, Phụ huynh 
cần nhắc nhở và  tạo điều kiện để các con luôn đi học đầy đủ 
và đúng giờ. 

 

Nội quy an ninh 

Ở Học phần 1, Nhà trường đã gửi thư điện tử và thư tay tới 
Quý Phụ huynh để thông báo về Nội Quy An Ninh sẽ được 
thực hiện từ Học phần 2. Quý Phụ huynh vui lòng lưu ý và hỗ 
trợ Nhà trường để đảm bảo an toàncho các em học sinh.  

 

Quy định về đồng phục 

Những tuần cuối của Học phần 1, tôi thấy nhiều học sinh mặc 
chưa đúng quy định về đồng phục của trường. Đồng phục 
học sinh là hình ảnh của trường và Nhà trường cũng đề ra 
những tiêu chuẩn và quy định về việc mặc đồng phục của 
học sinh. Quy định về đồng phục đã được nêu trong cuốn sổ 
tay học sinh, Quý Phụ huynh vui lòng đọc kỹ thông tin để nắm 
được các quy định về  trang phục của học sinh khi đến 
trường.  

Việc mặc đồng phục giúp mang lại hình ảnh chuyên nghiệp 
và nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó của học sinh với các 
bạn, thầy cô và mái trường. Nhà trường đánh giá cao việc 
tuân thủ nội quy và quy định của học sinh khi đến trường. 

Thư tháng Mười 2018 
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Câu lạc bộ ngoại khóa 

Các câu lạc bộ ngoại khóa sẽ được tiếp tục ở Học phần 2 
này. Căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký tham gia cũng 
như quy định về sĩ số học sinh trong mỗi câu lạc bộ, Nhà 
trường sẽ sắp xếp và thông báo lại tới Phụ huynh nếu câu 
lạc bộ con đăng ký không thể mở do không đủ sĩ số hoặc 
đã đạt số lượng tối đa đăng ký. Các lâu lạc bộ ngoại khóa 
trong Học phần 2 sẽ diễn ra vào Thứ Ba và Thứ Năm hàng 
tuần. Phụ huynh nên cân nhắc lựa chọn câu lạc bộ phù hợp 
để không bị trùng với lịch học Tiếng Việt đối với học sinh 
Việt Nam học chương trình Quốc tế và môn Tiếng Anh tăng 
cường. Các câu lạc bộ ngoại khóa sẽ bắt đầu vào ngày 6 
tháng Mười Một.  

 

Kỳ thi học kỳ I 

Kì thi học kỳ I sẽ diễn ra sau kỳ nghĩ lễ Giáng sinh và bắt 
đầu vào ngày 2 tháng Một năm 2019. Khoảng thời gian này 
sẽ ít nhiều gây căng thẳng cho các em học sinh, vì vậy rất 
cần sự quan tâm và động viên và khích lệ của cha mẹ. Điều 
quan trọng nhất là các con cố gắng hết sức mình. Về phía 
Nhà trường, chúng tôi luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để 
học sinh đạt kết quả thi tốt nhất. Các thầy cô giáo sẽ hướng 
dẫn chi tiết và gửi bài ôn tập về nhà cho các em. 

Một số sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong thời gian tới, 
Nhà trường sẽ tiếp tục thông báo tới Quý Phụ huynh.  

Một lần nữa, Nhà trường mong nhận được sự ủng hộ và 
hợp tác chặt chẽ của Quý Phụ huynh trong công tác dạy và 
học trong Học phần này. 

 

Costas Gikas 

Hiệu trưởng 

Các em học sinh tiêu biểu trong tháng nhận 
bằng khen. 

October 2018 Trường Quốc Tế Singapore tại Ciputra  
     

Thư tháng Mười năm 2018    

Trong buổi gặp gỡ với Tiến sỹ Sally Murphy, cô đã 
nhấn mạnh với các em học sinh từ lớp 4 đến lớp 6 về 
tầm quan trọng của việc đọc và viết, từ đó các em đã 
bắt đầu tự tay viết nên những câu chuyện của mình. 

Các thầy cô cùng các em học sinh SIS Ciputra tổ chức Lễ  hội 
Hóa trang  trong nhiững trang phục đặc sắc. 
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October 2018 Trường Quốc Tế Singapore tại Ciputra  
     

Thư tháng Mười năm 2018    

(Trên và Dưới) Tại buổi sinh hoạt toàn trường, sáng 
nay 31 tháng Mười 2018, tập thể SIS Ciputra tổ chức 

lễ Hội hóa trang với nhiều trang phục khác nhau. 

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 trường. 

 

Lễ hội Halloween 

Năm nay, Nhà trường tiếp tục tổ chức lễ hội Halloween cho 
các em học sinh. Mỗi em đều có trang phục cho riêng mình. Và 
thật thích thú khi ngắm nhìn các tác phẩm của học sinh được 
trang trí trong lớp học cũng như xung quanh trường. Tất cả 
các em học sinh đều tham gia vào 2 cuộc thi được Nhà trường 
tổ chức là: “Cuộc thi Trang phục Hóa trang Ấn tượng nhất” và 
“Cuộc thi Trang trí lớp học Ấn tượng nhất”. 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 như: câu lạc bộ Sudoku, câu lạc bộ Mỹ thuật và tô màu, 
câu lạc bộ Đọc sách, câu lạc bộ Tiếng Việt và câu lạc bộ Đồng 
ca với mong muốn đáp ứng được kỳ vọng của các em và sẽ 
có nhiều học sinh tham gia câu lạc bộ hơn. Nhà trường tiếp tục 
sắp xếp các câu lạc bộ vào thứ Ba và Thứ Năm để học sinh có 
thời gian tập trung vào việc học trên lớp và chuẩn bị cho kỳ thi 
Học kỳ I. Thứ Tư hàng tuần là lịch tập huấn của đội ngũ giáo 
viên, tuy nhiên do có khá nhiều ý kiến cũng như mong muốn từ 
các em học sinh nên Nhà trường đã sắp xếp thứ Tư để đào 
tạo đội tuyển bóng đá của trường.  

Nhà trường rất vui mừng vì những thành công đạt được của 
các câu lạc bộ ngoại khóa trong Học phần 1 và mong chờ 
nhận được những phản hồi tích cực từ Quý Phụ huynh và các 
em học sinh về các câu lạc bộ mới.  
gian hàng tại Hội chợ được chính các em và các giáo viên thiết 
kế. Thông tin chi tiết về sự kiện này sẽ được tiếp tục thông báo 
tới Quý vị. 
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Hội chợ từ thiện Bazaar 

Năm nay nhà trường được mời tham dự Hội chợ từ thiện 
thường niên Bazaar do Hội Phụ nữ Quốc tế Hà Nội tổ chức. 
Hội chợ được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 18 tháng Mười 
Một, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Starlake, khu đô thị 
mới Tây Hồ, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội. 
Quý Phụ huynh có thể sắp xếp thời gian đến tham dự hội 
chợ, chung vui cùng bạn bè và người thân.  

 

 

Hội chợ Từ thiện Giáng sinh 

Hội chợ Từ thiện Giáng sinh được tổ chức vào thứ Bảy 
ngày 8 tháng Mười Hai hứa hẹn sẽ mang lại nhiều hoạt 
động thú vị chào đón mùa Giáng sinh năm nay. Nhà trường 
mong nhận được sự ủng hộ và tham gia của Quý Phụ 
huynh cùng gia đình và bạn bè tại Hội chợ này và tận 
hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Các gian hàng tại 
Hội chợ được chính các em học sinh và các giáo viên thiết 
kế. Thông tin chi tiết về sự kiện này sẽ được Nhà trường 
tiếp tục thông báo tới Quý Phụ huynh trong thời gian tới. 

 

 

Ngày tươi sáng 

Năm nay Hội học sinh đã tham gia tổ chức “Ngày tươi 
sáng” gây quỹ học bổng và thu được nhiều thành công với 
số tiền là 18,000 000 VNĐ. Số tiền này sẽ được ủng hộ cho 
các em học sinh nghèo vượt khó đang theo học tại các 
trường công lập. Nhà trường rất vui mừng và đánh giá cao 
về sự cố gắng và những việc làm tốt đẹp của các em cho 
công đồng. Xin cảm ơn các em rất nhiều! 

 

 

Giải bóng đá giao hữu của trường Quốc tế Singapore 

Cuối tháng Mười vừa qua, học sinh khối lớp 1-3 trong câu 
lạc bộ bóng đá đã tham gia giải đấu bóng đá giao hữu. Cả 
hai đội đã thi đấu với các trường SIS Vạn Phúc và SIS 
Gamuda. Các em đã thắng 4 trận, hòa một và thua một 
trận.  

Xin chúc mừng các em.  

 

Mustafa Fazal  

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

October 2018 Trường Quốc Tế Singapore tại Ciputra  
     

Thư tháng Mười năm 2018    

Các thành viên trong đội bóng đá của trường SIS 
Ciputra đã chụp ảnh lưu niệm tại giải bóng đá giao 

hũu. 

Trong buổi gặp gỡ với Tiến sỹ Sally Murphy, cô đã 
nhấn mạnh với các em học sinh từ lớp 4 đến lớp 6 về 
tầm quan trọng của việc đọc và viết, từ đó các em đã 
bắt đầu tự tay viết nên những câu chuyện của mình. 

Với thách thức dựng tòa tháp cao từ 40 ống hút và có 
thể đặt được một quả bóng bàn trên đỉnh tháp.Các 

em trong câu lạc bộ STEM đã cùng nhau hoàn thiện 
dự án của mình trong niềm vui thích thú.  
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Thông điệp từ Hiệu Trưởng chương trình Việt Nam. 

Kính gửi Quý Phụ huynh! 

Trong 10 tuần học vừa qua, chúng tôi đã tiếp tục tổ chức 
Hội giảng dự giờ, thăm lớp đối với tất cả các lớp Chương 
trình Việt Nam, đặc biệt với 7 tiết dạy theo phương pháp 
dạy học rõ ràng. Nhìn chung các tiết học có sự chuẩn bị rất 
chu đáo của các cô giáo. Trong các tiết học này các cô giáo 
đã giúp các em có hứng thú với việc học, hiểu rõ kiến thức 
và biết vận dụng kiến thức – kỹ năng vào thực tế.  

      

Sự vận dụng khá tinh tế phương pháp dạy học của một số 
giáo viên trong tiết học đã thu hút được sự chú ý của học 
sinh. Việc tổ chức nhiều hoạt động trong giờ học giúp các 
em hiểu kiến thức rõ ràng và biết vận dụng kiến thức mới 
vào thực hành, giải được các bài tập. Một số tiết học tiêu 
biểu như: Giờ Toán lớp 4 cô Hà, lớp 2B cô An v.v… 

 

Tôi cũng rất ấn tượng khi nhìn thấy sự tiến bộ rõ nét về nền 
nếp học tập của học sinh trong các lớp qua đợt dự giờ thứ 
hai. 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. Nhiều giáo viên đã tự điều chỉnh, đổi mới 
phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, hoạt 
động trải nghiệm trong giờ học như:  

                                                                                                                                                                                                                                                             
tăng cường cho học sinh hoạt động, thảo luận nhóm, học 
sinh tự đánh giá cho nhau; từ đó, nhìn thấy những cố gắng, 
tiến bộ của bản thân để phát huy cũng như việc phát hiện 
những khó khăn chưa thể vượt qua của học sinh, từ đó có 
sự hướng dẫn, giúp đỡ để học sinh vượt qua được khó 
khăn.  

Song song với hoạt động chuyên môn, Nhà trường tổ chức 
buổi sinh hoạt  tuần đầu của tháng 10 kỷ niệm Ngày giải 
phóng Thủ đô. Buổi sinh hoạt  diễn ra rất trang nghiêm thể 
hiện  niềm tự hào  với truyền thống vẻ vang của nhân dân 
Thủ Đô nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Ngày này 
cách đây 64 năm, người dân Thủ Đô chứng kiến sự kiện 
lịch sử không thể quên được: đoàn quân chiến thắng của ta 
đã tiếp quản Thủ Đô, chấm dứt sự chiếm đóng của thực 
dân Pháp suốt 8 năm. Qua đó, nhằm ôn lại truyền thống lịch 
sử, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước của các em học 
sinh.  

 

 

 

 

 

October 2018 Trường Quốc Tế Singapore tại Ciputra  
     

Thư tháng Mười năm 2018    

Tập thể lớp 5 song ngữ  tổ chức lễ hội Hóa trang với thầy 
cô giáo của minh, cô Hoa và thầy John với những chiếc 

đèn Halloween rực rỡ. 
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Với sự nhiệt tình yêu nghề mến trẻ, sự đổi mới trong 
phương pháp giảng dạy của đội ngũ giáo viên, sự ủng hộ 
thường xuyên và liên tục của Quý Phụ huynh, cộng với sự 
tích cực học tập và tự rèn luyện của học sinh trong năm 
học này, tôi tin tưởng rằng tất cả chúng ta sẽ có một năm 
học tuyệt vời phía trước.  

 

Trân trọng,  

Vũ Thị Bích Liên 

Chuyến thăm trường của một nhà văn 

 

Vừa qua Tiến sỹ người Úc Sally Murphy, một nhà văn nổi 
tiếng với những cuốn sách viết cho trẻ em đã đến thăm 
trường SIS Ciputra. Cô đọc những câu chuyện do chính 
cô viết, chia sẻ về tầm quan trọng của việc đọc và viết. 
Buổi nói chuyện thực sự đã truyền cảm hứng cho các em 
học sinh. Một số bạn được lựa chọn tham gia vào buổi hội 
thảo cùng với nhà văn. Chúng tôi rất ấn tượng khi thấy 
học sinh bị cuốn hút bởi bài thuyết trình đầy tâm huyết 
của Tiến Sỹ Sally. 

 

Ngày Tươi Sáng 

 

Hội học sinh đã tham gia tổ chức gây quỹ từ thiện với chủ 
đề “Ngày tươi sáng”. Số tiền khuyên góp sẽ được trao 
cho 4 em học sinh nghèo vượt khó. Với sự đóng góp và 

October 2018 Trường Quốc Tế Singapore tại Ciputra  
     

Thư tháng Mười năm 2018    

(Trên và dưới)Học sinh khối song ngữ trong 
buổi lễ kỷ niệm 64 năm, ngày giải phóng thủ 

đô Hà Nội.  

Trong chuyến thăm trường của Tiến Sỹ , tác giả văn học, Sally 
Murphy, cô đã đọc  những câu chuyện do chính cô viết, đồng 
thời nhấn mạnh với các em vai trò quan trọng của việc đọc và 
viết từ đó cô đã thực sự truyền cảm hứng tới căc em học sinh . 

Các em học sinh đang  di chuyển vào hội trường để tham gia lễ 

chào cờ Việt Nam đầu Mên dưới sự hướng dẫn của bà Liên - 

Hiệu Trưởng chương trình Việt Nam . 
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ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng Trường Quốc tế 
Singapore tại Ciputra, Hội học sinh đã thu được kết quả 
ngoài sự mong đợi của Nhà trường với tổng số tiền quyên 
góp lên đến 18,000,000 VNĐ.  

Kể chuyện và chia sẻ 

 

Đây là hoạt động của các học sinh Lớp 5. Mỗi em học 
sinh lớp 5 đều có cơ hội chia sẻ về những điều thú vị tại 
lớp học của mình. Đây là hoạt động được các em rất yêu 
thích và mong đợi; các em đã biết thêm rất nhiều điều thú 
vị và  mới mẻ như: búp bê Daruma, những đồ lưu niệm 
của đội bóng Manchester United, tác phẩm nghệ thuật và 
thậm chí cả một bộ sưu tập giày thể thao! 

October 2018 Trường Quốc Tế Singapore tại Ciputra  
     

Thư tháng Mười năm 2018    

Các bạn học sinh lớp 5 Quốc tế đã chụp ản lưu niệm “Ngày Tươi Sáng” 

Bạn Alua Rahman đã chia sẻ bộ sưu tập gấu bông của mình cho các 
bạn trong lớp. 

Bạn Nguyễn Trần Bảo Trân đã chia sẻ bộ sưu tập của mình cho 
các bạn tại Mết học “Kể chuyện và Chia sẻ”. 

Lễ hội Halloween tại lớp 4 quốc tế thật là vui! 

Các bạn lớp 5 quốc tế đến trường trong trang phục rất đặc 

sắc, cả lớp cùng ăn kẹo và rất nhiều quà ăn sáng. Bạn Aniq 

và bạn Marcelo đã đạt giải trang phục Đặc sắc nhất của 

Khối 5. 


