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NỘI DUNG CHÍNH 

 Thông điệp của thầy Hiệu trưởng 
 Thông điệp của thầy giáo phụ trách chương 

trình STEM 
 Thông điệp của Hiệu phó phụ trách chương 

trình Việt Nam 
 Thông điệp của Quản lý văn phòng 
 Thông điệp của thầy / cô giáo phụ trách 

chương trình Hòa nhạc 
 Thông điệp của đại diện các thầy cô mẫu 

giáo 

Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng 

Thân gửi Quý phụ huynh và học sinh, 

 

Tôi rất vinh hạnh khi được lựa chọn là 

người tiếp tục dẫn dắt ngôi trường tuyệt 

vời, trẻ trung và nhiệt huyết này. Hạ Long 

là một trong những thành phố du lịch 

hàng đầu và mang lại cảm giác tràn đầy 

năng lượng - thật là một nơi lý tưởng để 

trẻ em phát triển. Cũng ở nơi đây, trường 

Quốc tế Singapore tại Hạ Long tạo điều 

kiện cho chúng tôi có thể đồng hành cùng Quý phụ huynh để giúp các 

em học sinh trở thành những người thành công và mang đến cho các 

em cơ hội được học tập tại những trường đại học uy tín trên toàn thế 

giới trong tương lai.   

 

So với thời điểm xuất phát thì ngôi trường đã có nhiều sự phát triển và 

chúng ta sẽ tiếp tục lớn mạnh để trở thành ngôi trường hàng đầu tại 

khu vực này. Chúng tôi đã xây dựng một bản Kế hoạch Hành động 

Chiến lược trong đó đưa ra tầm nhìn và sứ mệnh cho trường. Hiện tại 

chúng tôi cũng đã bắt tay vào thực hiện một số đổi mới nhằm giúp cho 

mục tiêu phát triển ngôi trường trở thành hiện thực. Chúng tôi cũng rất 

hoan nghênh ý kiến đóng góp của Quý phụ huynh. Quý phụ huynh có 

thể trực tiếp gặp tôi hoặc liên hệ với tôi qua các kênh luôn luôn sẵn 

sàng tiếp nhận thông tin được ghi ở chữ ký email của tôi.   

 

Sự kiện quan trọng nhất sắp tới của trường là Lễ khai trương Tòa nhà 

3 tầng, sẽ diễn ra vào ngày 30/3/2019 với sự tham dự của lãnh đạo 

một tổ chức, cơ quan, ban ngành trong và ngoài tỉnh. Đây là một hoạt 

động rất thú vị và tôi rất mong chờ được gặp các bạn ở đó.  

 
Trân trọng, 

John Barratt 

 

Các mục tiêu phát triển toàn diện 
 

Mục tiêu của trường Quốc tế Singapore tại Hạ 
Long là giáo dục các em học sinh trở thành 
những công dân phát triển toàn diện với những 
năng lực sau: 

 Đạt thành tích học tập tốt 
 Giao tiếp tự tin 
 Tư duy phản biện 
 Thành thạo Công nghệ thông tin 

 Trở thành những công dân toàn cầu năng 
động và có trách nhiệm 
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SIS Hạ Long tham gia vào 

Chương trình Giải thưởng 

STEM  

CREST  

Hệ thống các Trường Quốc tế 

Singapore là những trường đầu 

tiên ở Việt Nam tham dự 

Chương trình Giải thưởng STEM 

CREST - đây là một chương 

trình do Hiệp hội Khoa học Anh 

(BSA) tổ chức nhằm mục đích 

phát hiện ra các bạn học sinh có năng khiếu để tham gia vào các dự 

án khoa học. Bằng việc tham gia vào các hoạt động liên quan đến 

STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) do Hiệp hội uy 

tín này định hướng, các em học sinh có thể ứng cử vào các giải 

thưởng CREST. Giải thưởng này có thể giúp các em học sinh trở nên 

khác biệt với các bạn ở cùng lứa tuổi và giúp các em đặt nền móng 

cho các cấp bậc giáo dục cao hơn cũng như công việc sau này, đặc 

biệt trong các lĩnh vực liên quan đến STEM.   

 

Ông Alan West, một đại diện của BSA, cùng với các cộng sự từ tổ 

chức Saigon Scientists do ông Hoàng Thịnh sáng lập, đã tổ chức một 

buổi hội thảo tại SIS Gamuda Gardens vào ngày 15 và 16/3. Hiệu 

trưởng John Barratt cùng thầy giáo CNTT Brendan Downey từ SIS Hạ 

Long đến tham dự và khi trở về đã ấp ủ những kế hoạch dành cho các 

em học sinh có tiềm năng của trường. Các thầy giáo đã tìm hiểu về 

giải thưởng CREST, cách giúp học sinh của trường có đủ khả năng 

để tham gia chương trình, cũng như kế hoạch tích hợp STEM vào 

chương trình giảng dạy của SIS Hạ Long. Vào ngày 26/3, thầy 

Downey sẽ tổ chức một buổi đào tạo tại SIS Hạ Long để truyền đạt lại 

các thông tin này đến các giáo viên/nhân viên khác trong trường. 

Ngoài ra, thầy Brendan cũng sẽ trình bày lại những hướng dẫn liên 

quan đến chương trình này của Hiệu trưởng Barratt và thầy Peter 

Baker - Giám đốc Học thuật của hệ thống SIS.  

 

SIS Hạ Long thực sự mong muốn trở thành chủ nhân của những giải 

thưởng CREST cũng như trở thành một trong những ngôi trường tốt 

nhất về ứng dung STEM tại Quảng Ninh. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm 

hiểu thêm thông tin về các thủ tục tham gia chương trình giải thưởng 

CREST. 

  

 

Trân trọng, 

Brendan Owen Downey 
Trang 2 / 7 

Các nhóm giáo viên đang cố gắng thực hiện dự án mẫu để tìm 
hiểu xem học sinh sẽ cần luyện tập như thế nào để đạt được 

giải thưởng. 

Giám đốc Học thuật của hệ thống SIS đang thảo luận với đại 
diện các trường SIS trên toàn quốc về cách thức trở thành 

những người tiên phong trong giải thưởng CREST  

Ông Tony - đến từ tổ chức Saigon Scientists đang trực tiếp đào 
tạo các giáo viên/nhân viên của hệ thống SIS  
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Thông điệp từ Hiệu phó phụ trách chương trình Việt Nam 

Thân gửi Quý phụ huynh và học sinh, 

 

Sau một tháng nhận công tác tại trường, tôi xin được chia sẻ tâm 

tư của mình tới toàn thể Quý phụ huynh. 
 

Tôi đã có 20 năm làm cô giáo đứng trên bục giảng và 15 năm chỉ 

đạo chuyên môn tại Phòng GD&ĐT thành phố Hạ Long. Suốt cả 

chặng đường làm công tác giáo dục, kết quả đạt được do sự nỗ 

lực của bản thân đối với tôi không nhỏ: Bao lớp học sinh lần lượt 

trưởng thành sau từng năm; gần 10 năm phụ trách bồi dưỡng đội 

tuyển học sinh giỏi tiểu học của thành phố tham dự các kì thi cấp 

tỉnh, cấp quốc gia luôn đạt kết quả đứng đầu toàn tỉnh cả về số 

lượng và chất lượng; chất lượng đội ngũ giáo viên của thành phố 

sau nhiều năm đào tạo, bồi dưỡng ngày một nâng cao… Tôi tự 

hào những gì mà mình đã cống hiến cho ngành Giáo dục! 
 

Nhưng khi chuyển sang một môi trường làm việc mới (Trường 

Quốc tế Singapore tại Hạ Long), hình ảnh đầu tiên tôi gặp khi đến 

trường là những gương mặt ngây thơ, trong sáng của các con 

chào tôi bằng Tiếng Anh (kể cả các con học lớp 1) đã khiến tôi có 

ấn tượng rất thân thiện về ngôi trường. Sau hai tuần dự giờ ở tất 

cả các lớp, điều mà tôi nhận thấy sự khác biệt của trường Quốc 

tế Singapore tại Hạ Long với những trường khác đó là các con 

rất tự tin, đặc biệt trong giao tiếp, có chính kiến rất rõ rang. Một 

số kĩ năng trong học tập, trong các hoạt động như: kĩ năng hợp 

tác, tự phục vụ, tự quản… của các con khá tốt. 
 

Về phía đội ngũ các thầy cô Việt Nam: tuy còn rất trẻ và chưa có 

nhiều kinh nghiệm giảng dạy nhưng đều là những thầy cô rất có 

tâm với nghề, tận tâm với công việc, có trình độ chuyên môn khá 

vững vàng. Chính điều này đã thôi thúc tinh thần nghề nghiệp 

trong tôi. Tôi cần có một khoảng thời gian để bồi dưỡng đội ngũ 

của mình vì tôi rất hiểu: chất lượng đội ngũ là yếu tố chính quyết 

định chất lượng dạy và học.  
 

Tôi tin rằng: Với sự ủng hộ, động viên của toàn thể quý phụ 

huynh, sự nỗ lực, tận tâm của các thầy cô giáo, chất lượng dạy 

và học chương trình Việt nam của nhà trường sẽ ngày một nâng 

cao. Cùng với kết quả giáo dục của chương trình Quốc tế, ngôi 

trường của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển và các con thực sự 

được hưởng nền giáo dục mang tầm cỡ quốc tế. 
 

Tôi xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể 

Quý Phụ huynh. Rất mong được sự ủng hộ, hợp tác nhiệt tình 

của tất cả các vị!   

 

Trân trọng, 

Ms Nguyễn Thị Liễu 
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Thông điệp từ các giáo viên khối Mầm non.  
 
Kính gửi các quý phụ huynh và các em học sinh thân yêu,  
 
Một học kỳ nữa đã trôi qua rất nhanh và chúng ta đang ở những 
tuần cuối cùng của học kỳ 3. Chúng tôi – những giáo viên của 
trường KIK rất vui khi thấy học sinh của mình vui vẻ mỗi ngày 
khi tới trường. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, đã có rất nhiều học 
sinh mới đăng ký theo học tại trường. Sự tin tưởng này từ phụ 
huynh khuyến khích chúng tôi có thêm sự tự tin và có trách 
nhiệm hơn trong công việc giảng dạy của mình.  
 
Về học tập, hiện tại các học sinh của khối mầm non vẫn tiếp tục 
với các chủ điểm liên quan đến chủ đề Mùa Xuân. Học sinh 
được khám phá về thời tiết, các loài thực vật và các đặc điểm 
tiêu biểu về mùa xuân thông qua các tiết học tương tác. Học 
sinh khối mẫu giáo cũng đã bắt đầu tìm hiểu các chủ đề về nghề 
nghiệp, các phương tiện giao thông và các biện pháp bảo vệ môi 
trường. Các chủ đề này sẽ tiếp tục được khám phá vào các tiết 
học Khoa học của các khối lớp mẫu giáo. Một trong số những 
chủ đề này cũng là nội dung chính cho buổi Hòa nhạc của 
trường quốc tế SIS Hạ Long cuối năm học. Tất cả học sinh trong 
khối mầm non đều rất hào hứng và háo hức được khám phá các 
chủ đề mỗi ngày.  
 
Thời gian trôi qua rất nhanh và các học sinh đã đi được nửa 
chặng đường của năm học và giờ đây tất cả đều rất hào hứng 
để chuẩn bị cho những tuần học bận rộn và thú vị sắp tới. 
Chúng tôi hy vọng quý phụ huynh sẽ hài lòng với những nỗ lực 
và tiến bộ của cả học sinh và giáo viên trường Mẫu Giáo Quốc 
Tế KinderWorld.  
 
Thư thông báo hàng tuần và hình ảnh hoạt động của các học 
sinh khối Mầm non được cập nhật qua email mỗi tuần. Nếu quý 
huynh có bất kỳ sự quan tâm nào, xin vui lòng liên hệ với giáo 
viên chủ nhiệm.  
 
Trân trọng,  
 
Nguyễn Thị Hải Nga 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GẢDENS     

 October  2015 
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Thông điệp từ Quản lý Văn phòng trường 

Kính gửi Qúy phụ huynh và học sinh, 

  

Tôi rất vui vì có cơ hội được làm việc tại Trường Quốc tế Singa-

pore tại Hạ Long. Mỗi ngày được đón các em học sinh tới trường 

với khuôn mặt rạng rỡ là chính động lực làm việc của tôi. 

  

Hàng ngày, ngoài thời gian giải quyết công việc của văn phòng, tôi 

có cơ hội được quan sát học sinh chơi đùa và trò truyện cùng 

nhau. Tôi nhận ra rằng các học sinh ở trường của chúng ta đều rất 

đáng yêu và trong sáng qua cách các em giao tiếp và tôn trọng lẫn 

nhau. Các em biết quan tâm tới các bạn và giúp đỡ nhau hoàn 

thành bài tập về nhà. Các em học sinh cùng chia sẻ với nhau 

những câu truyện vui, điều này giúp liên kết các học sinh và giúp 

các em có tác phong của một công dân toàn cầu.  

  

Với cương vị là Quản lý văn phòng trường, tôi sẽ không ngừng cố 

gắng để hỗ trợ giáo viên với các hoạt động trong trường, để giáo 

viên có nhiều thời gian chuyên tâm hơn vào việc giảng dạy. Tôi 

cũng sẽ luôn cập nhật tới phụ huynh những thông tin mới nhất về 

các hoạt động của trường. 

  

Tôi hi vọng rằng, mỗi ngày đến trường của học sinh đều là một 

ngày vui.  

 

Trân trọng, 

Ms Bùi Ánh Thu 
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Buổi hòa nhạc hàng năm 

với chủ đề Môi trường & Trái Đất 

 

Thân gửi Quý phụ huynh và học sinh, 

 

Buổi hòa nhạc thường niên của năm học 2017—2018 sẽ diễn ra 

vào lúc 10h30 đến 12h30, thứ 7 ngày 15 tháng 6 năm 2019.  

 

Chủ đề năm nay là về Môi trường & Trái Đất! Chúng tôi khuyến 

khích Quý phụ huynh hưởng ứng chủ đề này tại nhà và khuyến 

khích các em học sinh của SIS Hạ Long tác động đến môi trường 

theo những cách tích cực! 

Trong năm học này, các giáo viên và học sinh đã tích hợp những 

vấn đề liên quan đến chủ đề này vào bài học và trang trí lớp học 

cũng như đưa vào các hoạt động hàng ngày tại trường.  

Dưới đây là một số hoạt động mà các em học sinh đang thực 

hiện: 

 Tắt điện khi ra khỏi lớp 

 Vứt rác vào thùng rác 

 Đóng/mở vòi nước hợp lý để không lãng phí nước 

 Và còn rất nhiều hoạt động khác mà các em học sinh có thể 

thực hiện để bảo vệ môi trường & Trái Đất. 

Buổi hòa nhạc hàng năm là một truyền thống và là một sự kiện 

được mong đợi nhất của trường. Các em học sinh và các thầy cô 

giáo đang rất tích cực chuẩn bị cho các tiết mục biểu diễn. Thông 

qua những tiết mục biểu diễn này, các em học sinh sẽ có cơ hội 

được sáng tạo, giao tiếp, diễn tả cảm xúc của mình, nhờ đó hiểu 

được bản thân và thế giới. 

 

Chúng tôi rất mong chờ được gặp 

Quý vị tại buổi hòa nhạc sắp tới.  

 

“Môi trường là nơi mà tất cả chúng 

ta gặp gỡ; nơi chúng ta cùng quan 

tâm; đó là thứ duy nhất mà tất cả 

chúng ta cùng chia sẻ.” 

 

Trân trọng, 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ CAU GIAY     

 Month    2014 
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Các em học sinh đang tìm hiểu về các phương pháp tiết kiệm 
và tái 

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

Thảo luận nhóm để cùng đưa ra và so sánh các ý tưởng bảo vệ 
môi trường. 

Trường Quốc tế Singapore tại Hạ 
Long, Khu đô thị & dịch vụ Hùng 
Thắng, phường Hùng Thắng, T.P Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 
Email: thu.buianh@halong.sis.edu.vn 
Tel: (+84-203) 655 8811  

Lớp 3 đang thuyết trình một số ý tưởng cơ bản về tiết kiệm 
năng lượng và nước. 

Ngọc Hân và Thiện Mỹ đang thuyết trình 
về các khái niệm đơn giản thể hiện thói 

quen “suy nghĩa toàn cầu, hành động địa 
phương” 
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Thông điệp từ thầy William - thầy giáo tiếng Anh lớp 6 & 7  
 
Chương trình Outward Bound Việt Nam tại Hạ Long  
 

Tuần trước, các em học sinh lớp 6 và lớp 7 đã được tham dự một 

khóa đào tạo của Outward Bound Vietnam (OBV) tại Hạ Long. Khóa 

đào tạo này diễn ra từ thứ 2 đến thứ 6 và phần lớn thời gian là ở 

khu căn cứ của OBV. Mục đích của khóa học này là nhằm phát triển 

kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giáo tiếp và các kỹ năng sống cũng như 

tăng sự tự tin bằng cách tích lũy kinh nghiệm thông qua các hoạt 

động ngoài trời. Các chủ đề chính của khóa đào tạo bao gồm: sự tin 

cậy, kỹ năng giao tiếp, tính kiên trì và ý thức bảo vệ môi trường.  

Các em học sinh được trải nghiệm cắm trại và đi bộ đường dài. Đối 

với nhiều em học sinh thì đây là lần đầu tiên có được trải nghiệm 

như vậy. Các em cũng được thử thách về mặt tinh thần thông qua 

các hoạt động yêu cầu giải quyết vấn đề, cố gắng đi bộ đường dài 

và các hoạt động yêu cầu sự nỗ lực khác.  

Mỗi hoạt động được thiết kế rất cẩn thận để đạt được mục tiêu bài 

học đặc biệt là gắn liền với các Mục tiêu phát triển toàn diện của 

trường và được tổ chức một cách chuyên nghiệp bởi các hướng dẫn 

viên của OBV.  

Ban đầu rất nhiều em học sinh muốn bỏ cuộc và quay về để trở về 

với “khu vực thoải mái” nhưng các hướng dẫn viên đã hướng dẫn và 

giúp các em nhận ra rằng các em không thể lớn lên nếu như không 

chịu bước chân ra khỏi “vùng an toàn” này, và không có điều gì là 

không thể nếu các em làm việc và giao tiếp với nhau một cách hiệu 

quả. Cuối cùng tất cả chúng ta đều hiểu ý nghĩa của câu nói: “chúng 

ta mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ…” 

Vào cuối tuần, tất cả các em học sinh đều đã trưởng thành hơn rất 

nhiều và thể hiện được kỹ năng lãnh đạo, tinh thần chịu trách nhiệm. 

Các em học sinh đều cảm thấy rất buồn khi phải về và chia tay đội 

OBV -  những người đã trở thành gia đình thứ 2 của các em. Nhưng 

các em cũng rất háo hức được trở về nhà để gặp bố mẹ. Chúng tôi 

sẽ mang theo những bài học và những kỷ niệm này trong suốt cuộc 

đời.  

Trân trọng 

Liam Westgate 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GẢDENS     

 October  2015 
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SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS     

November 2018 

Ảnh chụp các em học sinh lớp 6 & lớp 7 đang tham gia hoạt 
động đi bộ đường dài 

Thực hành kỹ năng giữ thăng bằng trên dây thừng thấp trong 
điều kiện ẩm ướt 

Các em học sinh vui vẻ nhận chứng chỉ đầu tiên về chứng chỉ 
cắm trại 

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

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI HẠ LONG 
 T3/2019 

Trường Quốc tế Singapore tại Hạ 
Long, Khu đô thị & dịch vụ Hùng 
Thắng, phường Hùng Thắng, T.P Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 
Email: thu.buianh@halong.sis.edu.vn 
Tel: (+84-203) 655 8811  

Các em học sinh lớp 6 & lớp 7 nhận chứng chỉ hoàn thành khóa 
đào tạo của OBV trong lễ chào cờ tại trường 


