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Thông điệp từ cô Hiệu trưởng - Susan Christiansen 

  

Học kì 2 bắt đầu 
Học kỳ 1 đã kết thúc vào Ngày 19 tháng 1 và Học kì 2 bắt đầu 
từ ngày 29 tháng 1. Nhà trường đã hoàn tất việc đánh giá học 
lực của học sinh trong học kỳ 1 và sẽ gửi kết quả học tập của 
các em cho phụ huynh vào buổi họp phụ huynh sẽ diễn ra vào 
đầu Học phần 3. 
 
Tuy là trường mới và giáo trình của trường cũng mới đối với 
các em học sinh, nhưng theo đánh giá của tôi những gì các em 
đạt được đến thời điểm này là rất đáng tự hào. Thực tế giáo 
trình của trường Quốc tế Singapore đưa ra yêu cầu tương đối 
nghiêm ngặt, đòi hỏi học sinh dành nhiều thời gian trau dồi và 
thực hành để đạt được kết quả tốt. 
 
Chúng tôi rất hy vọng kết quả tốt hơn nữa ở Học kì 2 cũng như 
thấy được sự tiến bộ của các em về kiến thức lẫn kĩ năng qua 
từng tuần học.  
 
Xây dựng thói quen đọc Tiếng  Anh là cách để giúp các em 
nâng cao trình độ tiếng Anh. Thay vì dành chú tâm vào màn 
hình máy tính, điện thoại, Quý vị hãy động viên con em mình 
dành nhiều thời gian để đọc sách nhằm nâng cao các kĩ năng 
cơ bản 
 
Tuyên dương học sinh theo chương trình Đạo đức toàn 
trường   
Học kì này học sinh được phổ biến về 8 giá trị đạo đức của 
trường Quốc tế Singapore, và trong buổi tổng kết cuối học kì 1 
vừa qua một số học sinh đã được tuyên dương và nhận giấy 
khen vì đã thể hiện rõ những giá trị đạo đức này, bao gồm: 
Quan tâm, Trách nhiệm, Kiên trì, Sáng tạo, Kiên nhẫn, Hợp 
tác, Kỳ luật  và Tín nhiệm. 
 

CÂC NỘI DUNG CHÍNH 
 Bắt đầu Học kì 2 
 Tuyên dương học sinh theo chương 

trình Đạo đức 
 Ngoại khoá đến Công viên Mặt trời 
 Dã ngoại quanh thành phố Hạ Long 

cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 
 Phòng trải nghiệm học tập 
 Thông báo nghỉ Tết 
 Lưu ý gửi phụ huynh 

Tuyên dương học sinh có phẩm chất đạo đức tốt  

TẦM NHÌN 

SỨ MỆNH

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. 

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.  

Các học sinh nhí KIK tham gia dã ngoại  
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Danh sách học sinh được tuyên dương: 
 
K1 -Trần Trung Đức 

K2 - Nguyễn Hoàng Hải 

Prep - Phạm Phùng Nguyên 

Lớp 1 - Vũ Phạm Bảo Hân 

-   Nguyễn Mạnh Đức (Chương trình Việt nam) 

Lớp 2 - Vũ Gia Bảo 

- Vũ Gia Bảo (Chương trình Việt nam) 

Lớp 3 - Bùi Anh Thư 

- Tạ Quang Đức (Chương trình Việt nam) 

Lớp 4 -  Phạm Gia Quyền 

- Bùi Thị Minh Châu (Chương trình Việt nam) 

Lớp 5/6 - Vũ Mai Huyền 

Lớp 6 - Phạm Thu Ngân Thu (Chương trình Việt Nam) 

Chuyến đi ngoại khoá đến Công viên Mặt trời 
Vào ngày 17 tháng 1 vừa qua, các em học sinh mầm non đã 
được đi tham quan Công viên Mặt trời. Chuyến đi đã giúp các 
em được nâng cao kĩ năng quan sát và khám phá, đồng thời 
rèn luyện tính kiên trì. Đây là cơ hội để học sinh chia sẻ và thể 
hiện tình cảm với bạn bè và thầy cô ở một môi trường ngoài 
lớp học. 
 
Dã ngoại quanh thành phố Hạ Long cho học sinh từ lớp 1 
đến lớp 6 
Vào ngày 18 tháng 1, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đã có chuyến 
dã ngoại vòng quanh thành phố Hạ Long. Qua chuyến đi, học 
sinh có cơ hội tìm hiểu thêm về các địa danh của địa phương 
và các câu chuyện lịch sử gắn liền với các địa danh đó, qua đó 
giáo dục tình yêu tổ quốc và lòng tự hào dân tộc. Học sinh 
cũng thu nhận thêm kiến thức về văn học, lịch sử và địa lý qua 
phần giới thiệu và truyền cảm hứng của hướng dẫn viên.  

Phòng Trải nghiệm học tập – Trong học phần 3, Trường 
Quốc tế Singapore tại Hạ Long sẽ mở cửa phòng Trải nghiệm 
học tập. Với phòng trải nghiệm này học sinh sẽ được thoả sức 
phát triển các kĩ năng tinh, thô, kĩ năng tư duy và giải quyết 
vấn đề. Phòng học này được xây dựng dành cho học sinh lớp 
Prep và lớp 1 để khuyến khích các em tham gia phát triển sáng 
tạo, thể hiện tính trách nhiệm và hợp tác.  

 

                  HALONG ROCKS AND ROLLS! 

Tác phong ghi chép khi trải nghiệm là rất cần 
thiết! 

Học sinh say sưa nghe cô kể truyền thuyết 
vịnh Hạ Long 

 

Toàn thể học sinh KIK chụp ảnh kỉ niệm  

Học sinh cùng vui học, cùng phát triển 
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Phòng học này cũng được sử dụng như phòng đa chức năng 
cho các học sinh tiểu học để tập văn nghệ hoặc tham gia các 
trò chơi đóng vai theo chủ đề. Phương pháp đóng vai theo chủ 
đề rất hữu ích cho việc học của học sinh, giúp các em phát 
triển kĩ năng giao tiếp, tăng sự tự tin, một trong những kĩ năng 
cần thiết hỗ trợ cho chương trình học tại trường Quốc tế 
Singapore 
Không chỉ giúp cải thiện khả năng ứng xử và hành vi của học 
sinh, phương pháp thực hành hội thoại đóng vai theo chủ đề 
còn là công cụ hữu ích hỗ trợ giáo viên trong bài giảng của tất 
cả các môn học.  
 
Thông điệp từ Cô Yến – Phó Hiệu trưởng phụ trách 
Chương trình Việt nam. 
Học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, hoàn 
thành chương trình học kì I, đạt thành tích trong bài kiểm tra 
môn Toán, Tiếng Việt. Học sinh có sự tiến bộ so với thời gian 
đầu năm học. Lớp 1 chữ viết được cải thiện rất nhiều, các em 
đã có phương pháp tự học, có khả năng tập trung cao trong 
giờ học, mạnh dạn hơn khi tham gia các trò chơi học tập và thể 
hiện bản thân trước lớp. Tất cả các em tham gia tích cực các 
giờ học trải nghiệm. 

 

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT 

Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long sẽ nghỉ Tết từ ngày 
14 tháng 2 và sẽ đón học sinh đi học lại vào ngày 26 tháng 
2 năm 2018 

Thay mặt toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường, tôi xin 
chúc toàn thể Quý vị và gia đình một năm mới nhiều sức 
khoẻ và hạnh phúc. 

 

Chúc Mừng Năm Mới! 

 

 
Học phần 2 kết thúc vào Thứ 6 ngày 19 tháng 1 năm 2018 

Học phần 3 bắt đầu vào Thứ 2 ngày 29 tháng 1 năm 2018 

 
                   HALONG ROCKS AND ROLLS! 

 

Hiệu trưởng 
Susan Christiansen 
 

Thể hiện tình cảm bạn bè trong chuyến 
dã ngoại  

 

Lưu ý gửi phụ huynh 

Phụ huynh vui lòng thường xuyên 
kiểm tra sổ liên lạc để theo dõi các 
nhận xét và phản hồi của giáo viên 
về việc học của con tại trường. 

Học sinh phải mặc đồng phục theo 
đúng quy định và mang giày kín 
mũi. Đối với tiết học thể dục, học 
sinh phải đi giày thể thao 

Quý Phụ huynh vui lòng đưa đón 
con đúng giờ. Trường bắt đầu vào 
học lúc 8:30 và kết thúc lúc 3:10 
(Lớp Tiểu học Quốc tế), 3:30 (Mầm 
Non) và 4:00 (Lớp Tiểu học và 
Trung học Song ngữ), các Câu lạc 
bộ là lúc 4:50. Trường sẽ không 
chịu trách nhiệm trong trường 
hợp học sinh tự ý đến trường 
sớm trước giờ học hoặc ở lại 
muộn sau giờ học.  

Sản phẩm sau khi kết thúc chuyến dã ngoại là 
các bức vẽ và bài thuyết trình ấn tượng 


