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Quý Phụ huynh thân mến, 

Học Phần 3 đã gần kết thúc. Chín tuần học của học phần này đã khép lại với những tiết học 

sôi nổi, hấp dẫn, những cuộc thảo luận thú vị về những Giá trị đạo đức; cùng với đó, Nhà 

trường đã chào đón 3 giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giáo viên của trường và bổ nhiệm 

vị trí Điều phối viên Phụ trách Học thuật và nhiều các hoạt động khác. Các thông tin và hình 

ảnh về những hoạt động này sẽ có trong Thư tháng dưới đây. 

Các tiết học 

Trong tiết Khoa học xã hội, các em được học về người Viking, về Thần thoại Hy Lạp 

cổ đại; được thực hành viết văn tường thuật và luyện viết câu dưới dạng cung cấp thông tin 

trong các tiết học tiếng Anh. Các em cùng nhau trao đổi, tham gia các hoạt động, thực hành 

và đánh giá kết quả trong các tiết học. Quý Phụ huynh vui lòng xem những hình ảnh về sản 

phẩm của học sinh dưới đây.  

 

Học sinh lớp 1LA làm mặt nạ trong tiết học Mĩ thuật & Thủ công.

Formatted: Centered



 

   
 

Singapore International School@Ciputra   

     

THÁNG BA NĂM 2022 

  

 

Học sinh lớp 3A mô tả các địa danh nổi tiếng trên thế giới bằng cách giữ thăng bằng đồ vật 

trong  tiết học STEM.  

Học sinh lớp 6LA trong tiết Hình học. 
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Chương trình Giáo dục Đạo đức 

Các em học sinh sẽ tham gia thảo luận về các giá trị đạo đức hàng ngày từ 8h30 đến 

8h40. Trong Học phần 3, Nhà trường tập trung vào các giá trị đạo đức: Trách nhiệm, Giúp 

ích, Siêng năng/Tận tâm, Quyết đoán, Linh hoạt và Lạc quan.  

 

 

Học sinh lớp 2LA vẽ tranh thể hiện tính trách nhiệm của mình 

 

Giáo viên mới & Điều phối viên Phụ trách Học thuật 

Trong Học phần 3, Nhà trường chào đón ba giáo viên mới, thầy Neil (giáo viên lớp 

3A/5A Song ngữ), thầy Jesse (giáo viên lớp 4LB Quốc tế) và thầy Ben (giáo viên lớp 6LA 

Quốc tế). Nhà trường cũng bổ nhiệm một giáo viên lên vị trí Điều phối viên Phụ trách Học 

thuật.  
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Thầy Neil, Giáo viên lớp 3A và 5A Song ngữ 

 

 

Thầy Ben, Giáo viên lớp 6LA Quốc tế 

.  

Thầy Jesse, Giáo viên lớp 4LB Quốc tế 

  

 

Cô Elaine, Điều phối viên Phụ trách Học thuật (kiêm Giáo viên lớp 3LA Quốc tế) 

  
 

Các sự kiện trong Học phần 

Tuy phải dạy và học trực tuyến nhưng Nhà trường đã tổ chức nhiều sự kiện toàn 

trường cho các em học sinh như kỷ niệm Ngày “22-02-2022”, Lễ tình nhân, Ngày Quốc tế 

Phụ nữ và Cuộc thi viết toàn trường lần đầu tiên được tổ chức. 

Thầy Neil đến từ Ireland, là Cử nhân tiếng Anh, Xã hội học và 

Chính trị. Thầy vừa nhận bằng Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học và có 8 

năm kinh nghiệm giảng dạy ở Ireland và Việt Nam. Thầy Neil yêu 

thích thể thao, âm nhạc, và đặc biệt là hát Karaoke Việt Nam. 

Thầy Ben sinh ra và lớn lên ở khu vực Caribe, trên đảo 

Bahamas. Thầy có bằng Cử nhân Kinh tế và Quản trị Kinh doanh của 

Đại học Công giáo, bằng Thạc sĩ Giáo dục và chứng chỉ TEFL của 

Hoa Kỳ. Thầy Ben đã từng sống và làm việc ở Trung Quốc, Thái Lan 

và bây giờ là Việt Nam. Thầy thích món mì xào với cánh gà cay và 

yêu thích thể thao.  

 

Cô Elaine rất vui mừng được đảm nhận vai trò Điều phối 

viên phụ trách học thuật tại SIS @ Ciputra trong thời gian còn lại 

của năm học này. Cô vẫn sẽ tiếp tục là giáo viên lớp 3LA Quốc tế. 

Trong 3 năm làm việc tại SIS, cô đã giảng dạy nhiều khối lớp và 

nhiều môn học khác nhau. Điều này giúp cô Elaine hiểu sâu hơn về 

cả chương trình giảng dạy và nhu cầu học tập của học sinh. Cô sẽ 

tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của SIS @ Ciputra, cùng làm 

việc với đội ngũ giáo viên tâm huyết để duy trì chất lượng dạy và 

học cao hơn.  

 

Thầy Jesse lớn lên ở một thị trấn nhỏ ngoại ô London, 

Canada. Trước đây, thầy từng sống và giảng dạy tiếng Anh tại Hàn 

Quốc. Thầy có bằng Thạc sĩ tại Đại học Moreland và hiện đang theo 

học chương trình Tiến sĩ tại Đại học Capella. Dạy học không chỉ là 

công việc mà còn là niềm đam mê đối với thầy, mang lại cho thầy ý 

nghĩa và mục đích sống. 
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.  

Học sinh lớp 3LA Quốc tế kỷ niệm Ngày 22-02-2022 bằng cách tìm các vật dụng trong nhà 

theo cặp. 

 

 

 

 

Quà lưu niệm dành tặng các cô giáo và các cô/bác nhân viên trong trường nhân ngày  

Quốc tế Phụ nữ 8/3 
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Cô Yaisa Banek - Hiệu trưởng SIS @ Ciputra 

 

 

Tấm thiệp tri ân của học sinh lớp 2A Song ngữ dành tặng mẹ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ. 

 

Nhà trường rất mong gặp lại các em học sinh vào Học phần cuối của năm học 2021-

2022 sau kỳ nghỉ Học phần 3 (từ ngày 11 đến 15 tháng 4) thư giãn và thoải mái. Trong Học 

phần 4 này, các em học sinh sẽ tiếp tục các bài học thú vị và hấp dẫn, tham gia vào các sự 

kiện và các hoạt động do Nhà trường tổ chức. Hy vọng các em sẽ sớm được quay trở lại 

trường để có những tiết học và những trải nghiệm thú vị hơn nữa. 

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và tin tưởng của Quý Phụ huynh đối với Nhà 

trường, sự hỗ trợ hết mình của Quý Phụ huynh trong suốt quá trình học tập trực tuyến của 

các em học sinh tại SIS @ Ciputra.  

 

 

Thông tin Hiệp hội WASC -  Thầy Rikki Besana, Điều phối viên Nội bộ của 

SIS@Ciputra 

   

Hiệp hội các trường Phổ thông và Cao đẳng Phương Tây (WASC) là 

một tổ chức kiểm định các trường học trên toàn cầu. Mục đích của 

kiểm định WASC để đảm bảo với các bên liên quan rằng một tổ chức 

được WASC công nhận cần trải qua sự đánh giá nghiêm ngặt và đáp 

ứng được/hoặc vượt qua các tiêu chí cần thiết để duy trì sự công nhận 

của WASC. 
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Các thành viên Ủy ban WASC đang xem xét, đánh giá các tiêu chí. 

 Trong suốt quá trình đánh giá, Nhà trường mong muốn không 
chỉ đạt mà còn vượt tất cả các tiêu chuẩn yêu cầu. Quá trình công nhận được thiết kế dựa 
trên các bằng chứng, thúc đẩy cam kết cải tiến, xác nhận tính toàn vẹn và đưa ra phản hồi để 
nâng cao chính quá trình công nhận.  

 
Để đạt được chất lượng cao theo các tiêu chí của WASC, Nhà trường vẫn đang nỗ lực hơn 

nữa để thể hiện năng lực và sự cam kết của mình trong việc không ngừng cải thiện hoạt động 

giáo dục. Ngoài ra, việc được công nhận bởi Hiệp hội WASC cho thấy nhà trường là một tổ 

chức đáng tin cậy. Các chương trình và hoạt động của trường nhằm mục đích hỗ trợ học tập 

cho các em học sinh. Cuối cùng, quá trình công nhận của WASC đảm bảo rằng trường luôn 

đem lại các tiêu chuẩn học thuật cao. 

 

 

 

 Cuộc thi Viết toàn trường – Thầy Sam Burne, Giáo viên Lớp 5LA Quốc tế 
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Cuộc thi viết sẽ được bắt đầu vào thứ Hai ngày 4 tháng 4, thời hạn nộp bài là ngày đầu tiên 

của Học phần 4 (thứ Hai ngày 18 tháng 4). Những bài viết hay, phong phú, sáng tạo sẽ 

được chọn. Người chiến thắng sẽ được công bố vào thứ Hai ngày 25 tháng 4. Phụ huynh 

vui lòng khuyến khích các em học sinh tham gia vào trải nghiệm đầy bổ ích này! 

Câu lạc bộ Ngôn ngữ học tại SIS @ Ciputra vui mừng thông báo về 

cuộc thi viết thường niên lần đầu tiên được tổ chức tại SIS @ Ciputra! 

Nằm trong kế hoạch hành động toàn trường, cuộc thi này khuyến khích, 

phát triển và duy trì khả năng đọc viết của học sinh cũng như phù hợp 

với cam kết duy trì sự công nhận của WASC. Sự kiện đặc biệt này 

nhằm đem lại cho học sinh động lực và niềm vui với việc viết. 
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    Lớp học yêu màu xanh – Cô Phan Thị Hà  

      Lớp 2A Song ngữ 
 

Lớp 2A Song ngữ là lớp học của những học sinh tuổi ngựa. Các em có tính cách hòa đồng, 

kiên định, chân thành, luôn tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết. Mỗi em đều siêng năng 

học tập, tích cực tham gia các hoạt động của lớp, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Vượt lên những thách thức của việc học trực tuyến, nhiều em đạt kết quả cao trong học kì I.  

Tiết kể chuyện là một trong những giờ học thú vị của các em học sinh lớp 2A. Thông thường, 

cô giáo chủ nhiệm sẽ giao nhiệm vụ về nhà cho các em quan sát tranh, luyện nói theo tranh 

rồi xem video câu chuyện. Sau đó, các em tập kể từng đoạn, cả câu chuyện cho người thân 

nghe. Vào tiết học, các em được hoạt động nhóm để thực hành kể cho các bạn nghe câu 

chuyện, cùng chia sẻ suy nghĩ của bản thân. Điều này giúp các rèn luyện tinh thần tự học, 

phát triển kĩ năng nói và nghe.  

Tuần học vừa qua, trong tiết kể chuyện: “Hạt giống nhỏ” các em biết rằng nhờ có cô mây tưới 

nước mát, ông mặt trời sưởi những tia nắng ấm áp, hạt giống nhỏ vươn mình lớn dần thành 

cây non trên quả đồi cao. Sau đó, chị gió kiếm bao nhiêu là hạt giống nhỏ đem gieo lên đỉnh 

đồi, cô mây tưới nước, ông mặt trời sưởi ấm. Nhiều năm tháng trôi qua, quả đồi được bao 

phủ bởi muôn ngàn cây xanh giữa bầu trời lộng gió. 

Đặc biệt hơn, các em được tham gia trồng cây xanh. Mỗi em đều chuẩn bị cây con, chậu, đất, 

xẻng nhỏ,… để thực hành trồng cây. Em nào cũng thực hiện tốt các bước trồng cây, chăm 

sóc cẩn thận cho cây. Các em còn tự tin giới thiệu về cây của mình cho các bạn.  

Cô giáo hi vọng rằng các em sớm quay trở lại trường, đem theo cây xanh làm “xanh” lớp học 

thân thương của chúng ta. 

 

Formatted: Centered



 

   
 

Singapore International School@Ciputra   

     

THÁNG BA NĂM 2022 

                                                         

                                                                                                        



 

   
 

Singapore International School@Ciputra   

     

THÁNG BA NĂM 2022 

 

 

 

 

 

 


