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Thông điệp từ Thầy Hiệu truởng  
Quý Phụ huynh và các em học sinh 
thân mến, 
 
Là một giáo viên lâu năm, đối với tôi, 
phần thuởng lớn nhất là được chứng 
kiến sự tiến bộ và thành quả của các 
em học sinh. Tất cả giáo viên đều 
mong muốn xây dựng một thế giới tốt 
đẹp hơn, do vậy, chúng tôi hi vọng 
rằng những nỗ lực của mình sẽ mang 
tới một sự khác biệt lâu dài. Tôi đã 
nhận thấy sự trưởng thành của các em 
học sinh ở nhiều khía cạnh khác nhau 
và đó cũng là lý do tôi rất ủng hộ 
phương pháp giáo dục toàn diện mà trường ta đang áp dụng.  
 
Mô hình giảng dạy rõ ràng của Kinderworld kết hợp với phương pháp 
dạy học giải quyết vấn đề là một trong những phương pháp giảng dạy 
tốt nhất mà tôi được biết. Phương pháp này giúp các em củng cố 
những kỹ năng và kiến thức cơ bản, từ đó trở thành những học sinh 
đạt thành tích học tập tốt đồng thời phát triển được kỹ năng tư duy 
phản biện. Đây cũng là hai trong số các mục tiêu Học tập của trường. 
Cùng với chương trình học được xây dựng kết hợp giữa nền giáo dục 
của Singapore, Úc và Anh, phương pháp này sẽ giúp các em học sinh 
trở thành những Công dân Toàn cầu, tự tin vững bước vào các trường 
đại học trên thế giới. Để đạt được điều này, sự hỗ trợ và ủng hộ của 
Quý Phụ huynh đóng vai trò rất quan trọng.  
 
Quý Phụ huynh vui lòng đến đón con đúng giờ (4h chiều đối với các 
lớp Tiểu học và 3h30 chiều đối với các lớp Mầm non) để tránh phát 
sinh phí đón muộn. Quý Phụ huynh có thể đăng ký cho con tham gia 
các Câu lạc bộ sau giờ học của trường với rất nhiều hoạt động thú vị.    
 
Học tập là một hành trình dài, và một phần quan trọng của hành trình 
này là xây dựng một kế hoạch hành động có tầm nhìn để giúp trường 
chúng ta trở thành một ngôi trường tuyệt vời chứ không chỉ dừng lại ở 
một ngôi trường tốt cho các em học sinh. Để làm được điều này, 
chúng tôi đang cố gắng xây dựng cho các em học sinh những nề nếp 
và thói quen tốt như mặc đồng phục gọn gàng, đúng quy định khi tới 
trường. Kết quả thật tuyệt vời là trong thời gian gần đây các em học 
sinh đã đến trường trong những bộ đồng phục thật đẹp mắt. Việc mặc 
đồng phục không chỉ thể hiện niềm tự hào về Trường mà còn cho thấy 
sự tiến bộ trong ý thức của các em khi tuân thủ các nội quy Trường 
học. Vì vậy, chúng tôi mong rằng Nhà trường và các Quý phụ huynh 
sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ các em học sinh để các em đạt được 
nhiều tiến bộ hơn nữa. Chúc các em học sinh và Quý Phụ huynh có 
một Học phần mới thật thành công.   
 
Trân trọng, 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 
 

Trường Quốc tế Singapore nuôi dưỡng nên: 
• Những học sinh có thành tích học tập tốt 
• Những học sinh tự tin trong giao tiếp  
• Những học sinh có kỹ năng tư duy  
• Những học sinh hiểu biết về Công nghệ  
• Những công dân toàn cầu năng động và có 

trách nhiệm 
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Thông điệp từ Cô Quản lý Văn phòng 
  
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 

Vậy là Học phần cuối cùng của Học kỳ 2 đã bắt đầu và tất cả các em 

học sinh của trường đang học tập rất chăm chỉ để chuẩn bị cho Kỳ thi 

Học kỳ sắp tới. Tôi mong rằng tất cả các em đều có sức khỏe tốt để 

chuẩn bị cho kỳ thi và tôi cũng hy vọng các em sẽ đạt được kết quả tốt.  

Nhằm mục đích mang đến cho học sinh những kiến thức về Trái đất và 

việc bảo vệ mội trường, Nhà trường đã tổ chức một số hoạt động ngoại 

khóa bổ ích cho học sinh toàn trường như sau: 

• Học sinh khối Mầm non được đi xem biểu diễn Cá heo tại Công viên 

Tuần Châu. Qua chương trình này, học sinh có cơ hội tìm hiểu về 

cuộc sống của một số sinh vật biển và tác hại nghiêm trọng của việc 

xả rác ra biển. 

• Học sinh khối Tiểu học, Trung học cơ sở được tới thăm quan Khu 

vườn rau tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và có một ngày trải 

nghiệm làm nông dân. Các em đã được học các kỹ năng làm vườn, 

chăm sóc cây đặc biệt là các loại rau. Ngoài ra, các em được tìm 

hiểu về tầm quan trọng của rau xanh và cây cối trong cuộc sống. 

Các em học sinh cũng cảm nhận được sự vất vả của những người 

nông dân khi quan sát họ lao động hăng say để làm ra được các sản 

phẩm nông sản. Chúng tôi hi vọng rằng sau buổi trải nghiệm này, 

các em học sinh đã biết trân quý những thực phẩm chúng ta ăn 

hàng ngày.  

Nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình, hoạt động hữu ích 

trong Chương trình học của các em học sinh ở Học phần này để các em 

có có hội khám phá, tiếp thu những kiến thức, kỹ năng thực tế, giúp các 

em phát triển toàn diện cũng như tự tin hơn khi học tập trong môi trường 

quốc tế sau này.  

Toàn bộ học sinh đều phải tham gia chương trình học bơi để hoàn thiện 

kỹ năng sống, đồng thời đây cũng là một hoạt động thể thao và giải trí 

cho học sinh trong Học phần này. Mục đích của khóa học bơi là giúp học 

sinh có những kỹ năng bảo vệ bản thân cần thiết khi ở trong môi trường 

biển hoặc sông ngòi. Khóa học này giúp rèn luyện thể chất và là một 

hoạt động thể dục tuyệt vời cho học sinh. Chúng tôi rất mong các bậc 

phụ huynh động viên con mình tham gia vào các tiết học bơi với tinh 

thần hào hứng và chủ động cũng như trò chuyện để các con hiểu rõ tầm 

quan trọng của kỹ năng bơi lội.  

Cuối cùng, đội ngũ nhân viên Văn phòng chúng tôi luôn sẵn sàng giải 

đáp mọi thắc mắc của Phụ huynh. Quý Phụ huynh có thể liên hệ với Văn 

phòng trường bất cứ lúc nào về những vấn đề liên quan đến việc học 

tập của học sinh.  

  

@ GAMUDA GẢDENS 
 October  2015 
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Các em học sinh Mầm non đang xem biểu diễn Cá heo 

Các em học sinh Mầm non rất hào hứng với giờ tập bơi 

Các em học sinh Tiểu học và THCS trải nghiệm “Một ngày 
làm nông dân” 



Các em học sinh hứng thú với 

tiết học tự xây dựng trang Web 

Thân gửi Quý Phụ huynh và 

các em học sinh, 

Cách đây vài tuần, trong giờ học 

Công nghệ thông tin, các em học 

sinh từ Lớp 3 đến Lớp 7 đã lần 

đầu tiên được giới thiệu cách tự 

xây dựng và phát triển một trang 

Web. Mặc dù đây là một chủ đề 

thiết thực ngày nay, tuy nhiên tôi 

lo ngại rằng các em có thể sẽ 

cảm thấy nhàm chán hoặc bỏ 

cuộc vì chủ đề này quá kĩ thuật 

và khó hiểu đối với lứa tuổi các em. Tôi cũng đã phát hiện ra một số 

em dành vài phút trong giờ để xem các video mà các em yêu thích 

như bóng đá hay video ca nhạc. Nhưng tôi cũng nhận ra cách để thu 

hút các em vào bài học của mình.  

 

Thay vì tập trung vào những khái niệm kĩ thuật nhàm chán để tạo ra 

một trang web, tôi đã chia nhỏ các phần và huớng dẫn thật chậm rãi 

để các em có thể thực hành ngay tùy theo sự sáng tạo, sở thích của 

các em. Điều này có nghĩa là các em có thể tự mình thiết kế những 

trang web về các chủ đề yêu thích của mình như về một ca sỹ K-pop, 

một đội bóng đá hay một loài động vật. Các em đã lĩnh hội được rất 

nhiều kiến thức về việc xây dựng và phát triển trang Web và có thể tạo 

ra những sản phẩm rất tốt.   

 

Một số học sinh đã bày tỏ ý muốn đưa trang Web của mình lên mạng 

Internet và trang bị cho trang web của mình những tính năng giống 

như các trang Web chuyên nghiệp. Để thực hiện được điều này, 

chúng tôi đã nhờ nhân viên CNTT của trường giúp nâng cấp phần 

mềm các máy tính trong phòng học và tạo một môi trường phát triển 

Web tương tự như một Web server thật. Ngoài ra, chúng tôi cũng 

đang cân nhắc kế hoạch tạo điều kiện cho các em học sinh đam mê 

CNTT có thêm thời gian sử dụng máy vi tính tại trường. Đây chính là 

một phần trong cam kết tìm ra các giải pháp giúp đẩy mạnh chương 

trình STEM tại SIS Hạ Long.   

 

Trân trọng,  

Brendan Downey  
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Thầy Brendan đang hướng dẫn học sinh tự mình thiết kế một 
trang web 

Một trang web về nghệ sỹ Alan Walker do học sinh Lớp 4 tự thiết 
kế bằng cách sử dụng các dữ liệu tra cứu từ Google 

Học sinh đang giới thiệu website của mình 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ HALONG 

 April  - May 2019 



Thông điệp từ Đại diện các thầy cô 
giáo khối Mầm non 

 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học 
sinh,  
 
Các học sinh khối Mầm non đã có rất 
nhiều hoạt động thú vị trong tháng Tư. 
Mỗi ngày đến trường, các em đều được 
khám phá, tìm hiểu về các chủ đề, kiến 
thức mới và làm quen với những kỹ 
năng mới. 
 
Từ đầu tháng Tư, các lớp trong khối 
Mầm non đã cùng nhau tìm hiểu về các 
chủ đề: Nuớc, Vòng Tuần hoàn của 
Nuớc và chủ đề Mùa hè. Các em đã 
cùng nhau trò chuyện, khám phá và thực hành những thí nghiệm thú vị 
về các chủ đề này. Trong tháng này, một số lớp trong khối Mầm non đã 
bắt đầu Chương trình Làm quen với nước trong các tiết học thể dục. Cô 
Jessie, giáo viên thể dục cùng với các giáo viên chủ nhiệm các lớp và 
nhân viên y tá luôn tham gia các buổi học bơi cùng học sinh để đảm 
bảo các tiết học của các con được an toàn và hiệu quả.  
 
Chương trình dã ngoại xem biểu diễn Cá Heo tại Tuần Châu cũng là 
một điểm nhấn đáng chú ý trong tháng Tư vừa qua của các lớp khối 
Mầm non. Kết hợp với chủ đề động vật biển mà các em học sinh đã 
được khám phá trên lớp, các thầy cô giáo của khối Mầm Non đã tổ 
chức thành công chương trình dã ngoại này, giúp các em có thêm nhiều 
kiến thức thực tế, quan sát và tìm hiểu về các loài sinh vật biển. Thông 
qua chương trình dã ngoại lần này, các em học sinh trở nên tự tin và 
giao tiếp tốt hơn khi tham gia các hoạt động tập thể.  
 
Trong tháng 5, toàn bộ học sinh khối Mầm non sẽ tập trung luyện tập 
cho sự kiện quan trọng nhất của Năm học. Đó là Chương trình Biểu 
diễn Văn nghệ cuối năm và Lễ Tốt nghiệp cho học sinh Dự bị Tiểu học. 
Học sinh, giáo viên và toàn bộ nhân viên của trường đang rất háo hức 
cùng nhau chuẩn bị thật tốt cho sự kiện quan trọng này.  
   
Thư thông báo và hình ảnh về các hoạt động của học sinh khối Mầm 
Non được gửi cập nhật hàng tuần qua email tới Quý Phụ huynh. Quý 
Phụ huynh vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp qua email nếu 
có bất kỳ thắc mắc liên quan đến việc học của con. 
 
Trân trọng, 
 
Nguyễn Thị Hải Nga 
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Các học sinh khối Mầm non đang tham gia hoạt động STEM 

Học sinh lớp Dự bị tiểu học trong tiết học bơi  

Các học sinh khối Mầm non tự hào khoe các sản phẩm thủ công 
sáng tạo của mình 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ HALONG 

 April  - May 2019 



Chương trình Việt Nam 
 
Thân gửi Quý Phụ huynh và các 
em học sinh, 
 

Trong thời gian vừa qua, các em học 
sinh đã rất chủ động trong việc học 
cũng như tích cực tham gia các hoạt 
động tập thể để nâng cao kĩ năng làm 
việc nhóm. Các em đã rất hào hứng 
khi tham gia các hoạt động, đồng thời, 
các em cũng trở nên tự tin và giao tiếp 
tốt hơn.Thật tuyệt vời khi được chứng 
kiến sự tiến bộ của cả các em học 
sinh. 

 

Nề nếp tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động bán trú chuyển biến 
vượt bậc.  

 

Để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối năm, tinh thần tự giác, chăm chỉ của các 
em thể hiện rõ rệt ở mọi lúc, mọi nơi và ở tất cả các tiết học. Hầu hết các 
em đều rất miệt mài ôn luyện kiến thức dựa theo trọng tâm ôn tập.  
Ngày 12/4/2019 các em được tham gia hoạt động trải nghiệm tại Vườn 
Chay (Quảng Yên). Tại khu nông nghiệp công nghệ cao xã Tiền An, 
Quảng Yên, các em đã được tiếp cận với các nội dung thiết thực như: 
Giới thiệu mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khu trồng cây 
trong nhà luới, các phương pháp trồng rau: giá thể, thủy canh, các 
phương pháp tuới, điều khiển ánh sáng, nhiệt độ,� Đặc biệt, các em 
cũng được trải nghiệm trồng rau theo phương pháp thủy canh và trồng 
trên giá thể, lấy cây giống, trộn giá thể, trồng rau và xếp trên giá, trồng 
rau trên giá thể trong khay chậu, vận hành tuới nuớc, tham gia các 
hoạt động ngoài khu vườn ngoài trời; Tham gia các hoạt động làm 
bánh trôi truyền thống; Tìm hiểu về sự lên men của dưa muối, tự tay 
muối dưa và mang về nhà; Thu hoạch một số loại rau �  
 
Kỳ thi học kỳ 2 của Khối Tiểu học sẽ diễn ra từ 06/05 đến 10/05, còn 
của THCS từ 06/05 đến 16/05. Trong tháng 5 các em học sinh sẽ kết 
thúc chương trình Việt Nam và có thể tập trung hơn vào chương trình 
Quốc tế với các hoạt động liên quan đến giải thuởng STEM và 
CREST. Trường cũng sẽ tổ chức Lễ Kết nạp Đội viên mới trong tháng 
này.   
 
Trong tháng 6, các em học sinh sẽ luyện tập các tiết mục biểu diễn 
trong chương trình văn nghệ toàn trường đồng thời vẫn tiếp tục củng 
cố các môn tiếng Anh. Thời điểm này 
đang giao mùa, thời tiết thay đổi thất 
thuờng, đề nghị các Quý vị phụ huynh 
đặc biệt quan tâm: cho các em ăn, 
ngủ điều độ, đúng giờ nhằm đảm bảo 
sức khỏe, động viên tinh thần để các 
em tham dự kỳ kiểm tra đạt kết quả 
như mong đợi. 
 
 
Trân trọng! 
 
Ms. Nguyễn Thị Liễu 
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Trong thời gian gần đây, Nhà trường đã chú trọng nhiều hơn đến 
các quy tắc trong căng tin để rèn luyện cho các em học sinh cách 

hành xử phù hợp trong bữa ăn 
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Các em học sinh bên sản phẩm Dưa muối của mình trong ngày 
trải nghiệm làm nông dân 
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Giáo viên mới của lớp Dự bị tiểu 
học & lớp Tiếng anh tăng cường  
 
Thân gửi Quý Phụ huynh và các 
em học sinh, 
 
Tôi là Hannah Godlonton, giáo 
viên mới của lớp Dự bị Tiểu học 
và Lớp tiếng Anh tăng cuờng. Tôi 
đến từ Nam Phi, sau khi đến Việt 
Nam du lịch và cảm thấy rất yêu 
mến đất nuớc này, tôi bắt đầu 
công việc tại trường từ Học phần 
4. Tôi rất hào hứng được học tập 
và làm việc tại một đất nuớc đang 
phát triển và năng động như Việt 
Nam. Tôi rất yêu công việc giảng dạy và mong muốn được giúp đỡ các 
em học sinh phát triển trong một môi trường Quốc tế.  
 
Tôi tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học, chuyên ngành Toán, Khoa học 
và Tiếng Anh. Tôi cũng đã được cấp Chứng chỉ dạy tiếng Anh tại Ý khi 
đang làm giáo viên trại hè tại đó. Tôi có kinh nghiệm dạy học tại Anh, Ý 
và gần nhất là trường Tiểu học Llandudno ở Nam Phi. Tôi rất thích 
biển, du lịch, và chụp ảnh. Khi ở Nam Phi tôi cũng sống ở một nơi gần 
biển.  
 
Tôi đến SIS Hạ Long làm việc với vai trò giúp các em học sinh phát 
triển ngôn ngữ tiếng Anh trong giai đoạn chuyển giao từ Dự bị Tiểu học 
lên Tiểu học và những học sinh cần bổ trợ thêm môn tiếng Anh ở lớp 
Tiếng Anh tăng cuờng. Hiện tại các em đang học về chủ đề cảm xúc, 
học thể hiện cảm xúc theo nhiều cách khác nhau bằng tiếng Anh. Sau 
đó, các em sẽ học kỹ năng hội thoại và cấu trúc câu.  
 
Tôi rất vui được trở thành một phần của hệ thống SIS và rất háo hức 
với những kế hoạch làm việc trong tương lai. Vai trò của tôi là giúp các 
em học sinh tự tin khi sử dụng tiếng Anh, mở ra cánh cửa cho các em 
buớc vào môi trường quốc tế trong tương lai.  
 
Trân trọng, 
 
Hannah Godlonton 
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Các em học sinh lớp Tiếng Anh tăng cường đang được bổ trợ 
thêm để có thể theo kịp chương trình 

Học sinh lớp tiếng Anh tăng cường hào hứng sử dụng bảng 
trắng trong giờ học 
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Thi đấu bóng đá giao hữu giữa các em học sinh lớp 4&5 của 

trường SIS Hạ Long và trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long 

 
Thân gửi Quý phụ huynh và học sinh, 

 

Vào thứ 5 ngày 25/4, Câu lạc bộ bóng đá trường SIS Hạ Long đã có 

cơ hội giao hữu bóng đá với các em học sinh lớp 4&5 trường Đoàn 

Thị Điểm Hạ Long. Đây là lần đầu tiên trường chúng ta tham gia vào 

một hoạt động thể thao với các trường khác trong thành phố.  

 

Thi đấu với một đội bóng dày dạn kinh nghiệm như Đoàn Thị Điểm Hạ 

Long là một thử thách đối với đội bóng non trẻ của chúng ta. Mặc dù 

kết quả không được như chúng ta mong đợi, nhưng qua trận giao hữu 

này, các em học sinh cũng đã học được rất nhiều điều. Các em được 

vui chơi ngoài trời, được làm quen với nhiều bạn mới, điều này thể 

hiện những giá trị đạo đức các em được học trong trường như tinh 

thần hợp tác, sự tự tin và tôn trọng. Chúng tôi rất mong chờ trận giao 

hữu lượt về tại trường Đoàn Thị Điểm vào cuối Học phần này.  

 

Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các Quý Phụ huynh, tuy rất bận rộn 

nhưng vẫn dành thời gian để cổ vũ các em, cung như toàn bộ Ban 

giám hiệu và nhân viên trong trường đã giúp đỡ để trận đấu diễn ra 

thành công tốt đẹp.  
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Một hình ảnh về sự phối hợp đồng đội! 

Practicing balancing skills on the low ropes in some damp con-
ditions 

Nhưng người hùng thể thao nhí! 

   http://halong.sis.edu.vn/ 

OBV Year 6 & 7 receiving official completion certificates at  
school assembly 
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