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Học sinh lớp 5 và 6 thuyết trình  

 

 

 

 

 

Học sinh lớp 5 và 6 học nhóm 

 

Khai giảng câu lạc bộ sau giờ học 

Học sinh Trường Quốc tế Singapore Hạ Long đã và đang tích 
cực tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ của trường vào các 
ngày thứ hai, tư và sáu từ lúc 16h đến 16h50. Tôi rất vui được 
chứng kiến sự hào hứng của các em học sinh, giáo viên hướng 
dấn và giáo viên trợ giảng câu lạc bộ  

Chúng tôi hy vọng rằng thông qua việc sinh hoạt câu lạc bộ, học 
sinh sẽ có thêm cơ hội học tậpvà trải nghiệm những hoạt động 
thú vị khác bên cạnh việc học tập hàng ngày. 

Thật tuyệt vời khi thấysự vui vẻ và thích thú hiện lên trên nét mặt 
của từng học sinh khi được học được kĩ năng mới. 

Học sinh lớp 5&6 thuyết trình trong buổi tập trung đầu tuần 

Bài thuyết trình đầu tiên về đạo đức của học sinh Trường Quốc 
tế Singapore tại Hạ Long do thầy Marty hướng dẫn đã diễn ra 
hết sức tốt đẹp. Chủ đề tuần này là tính KIÊN TRÌ!. Học sinh lớp 
5&6 đã giải thích tính kiên trì bằng các từ và cụm từ ngắn gọn, 
dễ hiểu cho các em lớp nhỏ hơn. Một số cụm từ các em được 
học thêm đó là “Nỗ lực không ngừng” và “Cố gắng hết sức”  

Tết trung thu 

Tháng 10 sắp tới đồng nghĩa với tết trung thu đang đến gần. 
Giáo viên và học sinh Trường Quốc Tế Singapore tại Hạ Long 
rất háo hức mong chờ ngày tết này. Chúng ta hãy cùng nhau 
chờ đón nhé.  

Phòng nghỉ giờ giải lao 

Trường đã sắp xếpmột phòng riêng cho học sinh nghỉ giải lao 
sau giờ ăn trưa. Học sinh lớp 6 đang chịu trách nhiệm quản lí và 
phát triển nội quy cho phòng này.  

Thư viện 

Học sinh Trường Quốc tế Singapore Hạ Long đang học cách sử 
dụng thư viện dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Thư viện của 
trường cung cấp nhiềuđầu sách hay và giá trị, học sinh có thể 
vào thư viện tra cứu và đọc sách sau giờ ăn trưa. Đọc sách là 
cách tốt nhất để phát triển kĩ năng đọc viết vàtrí tưởng tượng 
của học sinh. Tại trường, chúng tôi luôn khuyến khích học sinh 
đọc cả sách Tiếng Anh và Tiếng Việt. 
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 Lưu ý gửi phụ huynh 

Về việc đưa đón học sinh 

Sinh nhật 

 

 

 

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.  
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Lớp nhà trẻ học toán 

 

Lớp nhà trẻ học làm bác 
sỹ và công an 

 
Lớp K1 trong giờ 

đọc 

 

 

 

  

 

Lunchtime fun 

 

 

 

 

 

 

Học mà chơi, chơi mà học 

Thư gửi phụ huynh từ CôYến – Phó hiệu trưởng phụ trách 

chương trình Việt nam.  

Các em học sinh sắp kết thúc học phần 1 năm học 2017-2018. 
Thông qua các buổi chào cờ, các hoạt động, sinh hoạt ở trường 
và các nội dung giáo dục lồng ghép trong các bài học, các em đã 
được rèn luyện tính tự lập,tự phục vụ, tựsắp xếp đồ dùng, sách 
vở của mình ngăn nắp, gọn gàng; có ý thức tự quản; hợp tác; tự 
giải quyết vấn đề. Về học tập,các em đã có nhiều tiền bộ trong 
các môn học thuộc chương trình Việt Nam.. 

Tại trường, các giáo viên đã sử dụng hiệu quả các phương pháp 
dạy học tích cực trong cáctiết học. Sự sáng tạo, linh hoạt tổ 
chức các hoạt động dạy học gây hứng thú cho học sinh, được 
đoàn công tác của Công ty dự giờ ghi nhận. Qua kết quả khảo 
sát đầu năm, các giáo viên đã phân loại đối tượng học sinh trong 
lớp theo năng lực học tập, sử dụng hiệu quả phiếu bài tập bổ 
sung trong các giờ học; có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện cụ thể 
giúp học sinh bổ sung kiến thức, rèn kỹ năng thực hành kiến 
thức ngay trong giờ học, 15 phút đầu giờ, hạn chế giao bài tập 
về nhà cho học sinh hàng ngày.  

Chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi cũng như trao đổi từ 
Quý Phụ huynh về các vấn đề của trường và học sinh với tinh 
thần xây dựng để Nhà trường hoạt động hiệu quả hơn. Xin chân 
thành cảm ơn các Quý vị Phụ huynh đã quan tâm đến nhà 
trường, chúng tôi rất vui lòng tiếp nhận sự hỗ trợ, hợp tác để 
thúc đẩy nhà trường phát triển đi lên.  

Tháng 10, bên cạnh việc duy trì ổn định các hoạt động chuyên 
môn dạy và học, nhà trường tổ chức một số hoạt động cho học 
sinh: 

 Ngoại khoá: Bảo vệ môi trường 

 Kết nạp đội viên cho học sinh lớp 4,5 
 

Lưu ý gửi phụ huynh 

 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 Quốc 

tế), 3:30 (Mầm Non) và 4:00 (Lớp Song ngữ), các câu lạc 

bộ: 4:50. Trường sẽ không chịu trách nhiệm trong trường 

hợp học sinh tự ý đến trường sớm hoặc ở lại muộn.  

 Trong trường hợp phụ huynh mang đồ ăn đến trường để 

tổ chức sinh nhật cho học sinh, vui lòng thông báo 

trước với giáo viên. Bữa tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức 

ở nhà ăn của trường, sau giờ ăn nhẹ buổi chiều, và 

trước giờ tan học. Chúng tôi mong muốn quý vị hãy 

khích lệ học sinh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, 

tránh mang thực phẩm không tốt cho sức khoẻ đến bữa 

tiệc sinh nhật.  

HALONG ROCKS AND ROLLS! 
 
Hiệu trưởng 
Susan Louise Christiansen  

     

 

 

 

 


