
 
 
 
 
 
 
 

Page 1 of 2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Hoạt động học tập, Tiến sĩ Roberta Konrad – 

Hiệu trưởng  

Trường chúng ta vui mừng chào đón thầy Sean Jose - giáo 

viên mới của lớp Dự bị tiểu học và lớp 3. Thầy sinh ra, lớn lên 

và thụ hưởng nền giáo dục Anh Quốc, thầy đã có nhiều năm 

kinh nghiệm là giáo viên tiếng Anh ở các trường Quốc tế tại 

Hàn Quốc, Thái Lan, Ma-lai-xi-a và từ bây giờ thầy bắt đầu 

dạy ở trường chúng ta.  

Trong tháng 12 và tháng 1, thầy và trò  nhà trường luôn bận 

rộn với chương trình học. Các em học sinh tiếp tục hoàn 

thành tốt nhiệm vụ học tập, tham gia nhiệt tình các buổi sinh 

hoạt đầu tuần vào mỗi sáng thứ hai, các giờ học giáo dục thể 

chất vàcác lớp học văn hóa. Các em đã rất nỗ lực  chuẩn bị 

tốt bài thi cuối học kỳ I trong khi vẫn nhiệt tình tham gia chuẩn 

bị hội chợGiáng Sinh . Chúng tôi hy vọng Quý phụ huynh và 

gia đình cảmthấy  vui khi tham gia hội chợ Giáng Sinh vừa 

qua.  

Tháng 12, theo lời mời của phụ huynh em Lê Ngọc Phương, 

lớp K2, tất cả học sinh cùng xem múa rối tại Rạp Múa Rối 

Nước Huy Hoàng. Thầy và trò nhà trường đã có một buổi 

sáng tuyệt vời cùng thưởng thức âm nhạc và các tiết mục 

múa rối nước hấp dẫn dựa trên  truyền thuyết văn hóa, lịch 

sử Việt Nam. 

Các em học sinh  chào đón Tết truyền thống trong lớp học 

của mình thông qua các bài học vàhoạt động do giáo viên tổ 

chức. Các em  tham gia làm bánh Chưng dưới sự hướng 

dẫn của giáo viên và hỗ trợ của cô chú nhà bếp. Các em 

còn được mang sản phẩm do tự tay mình làm về nhà khoe 

bố mẹ, ông bà.  

Lịch họp phụ huynh học kỳ I sẽ diễn ra từ  ngày 14-17 tháng 
2. Đây là dịp để phụ huynh trao đổi với giáo viên về quá trình 
học tập của con tronghọc kỳ vừa qua, nhận báo cáo kết quả 
học kỳ I (Tiểu học) và báo cáo tiến trình học (Mầm non). Tôi 
tin rằng Quý phụ huynh sẽ vui và hãnh diện về kết quả học 
tập của con mình. khi  
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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 cho các em học sinh. 

TẦM NHÌN 

SỨ MỆNH 

 

Thầy Sean, giáo viên mới của lớp 3 và 

lớp Dự bị tiểu học 
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Chương trình tiếng Việt – cô Bùi Thị Hương – 

Hiệu phó 

Hoạt động tháng – Tháng 12/ 2016 và tháng 1/2017 

Học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, đạt thành 

tích cao trong bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt cuối kì I. Các 

em có sự tiến bộ vượt bậc so với thời gian đầu năm học. Chữ 

viết được cải thiện rất nhiều,  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. Học sinh tích cực tham gia  giải toán Tiếng 

Việt, Toán Tiếng Anh trên internet. Về hoạt động ngoại khóa, các 

con được xem biểu diễn múa rối nước, chuẩn bị cho Lễ hội 

Giáng sinh và chào đón Tết cổ truyền của dân tộc. 

Hoạt động trọng tâm tháng 2/2017 

- Học chương trình kỳ II 

- Tham gia học trải nghiệm môn Tự nhiên và Xã hội tại khu bảo 

tồn Hoành Bồ. 

Thông báo gửi Quý phụ huynh 

 Các câu lạc bộ ngoại khóa sẽ bắt đầu vào tuần 

13/2/2017. Trong học phần 3, nhà trường sẽ tổ chức câu lạc bộ 

ngoại khóa dành cho học sinh từ K2 đến lớp 3 gồm: Tiếng Anh, 

Toán, Văn, Thủ công, Hát, Nhảy, Cờ vua với số lượng tối thiểu 

mỗi câu lạc bộ là 8 em.  Quý phụ huynh vui lòng liên hệ văn 

phòng nhà trường để đăng ký cho con em mình tham gia 

chương trình.  

 Các em đã hoàn thành kỳ thi cuối kỳ và cuộc họp phụ 

huynh sẽ diễn ra từ 14-17/2 từ 16.00-17.00, mỗi phụ huynh sẽ 

gặp giáo viên trong khoảng 10 phút. Quý phụ huynh vui lòng theo 

dõi thư của cô giáo chủ nhiệm để biết chính xác ngày, giờ họp và 

ký, gửi lại thư cho giáo viên. Đây là khoảng thời gian trao 

đổiriêng về từng học sinh, đánh giá quá trình học tập vànhận kết 

quả thi kỳ I. Nếu Quý phụ huynh muốn gặp riêng giáo viên lâu 

hơn, Quý phụ huynh vui lòng hẹn với giáo viên trong ngày họp.  

 Sổ liên lạc ở bậc tiểu học được gửi về nhà hàng ngày  sẽ 

có thông tin về kế hoạch giảng dạy, bài về nhà, nhận xét của 

giáo viên, thông tin liên lạc cần thiết giữa giáo viên và phụ huynh.  

Quý phụ huynh vui lòng xem và ký vào sổ hàng ngày để nhà 

trường và gia đình liên hệ mật thiết vì mục đích giáo dục trẻ tốt 

nhất 

 Nhân viên căng tin luôn nỗ lực chuẩn bị bữa trưa và bữa 

ăn nhẹ lành mạnh cho các con. Nhà trường đánh giá cao những 

phản hồi của phụ huynh về thực đơn. Các giáo viên và nhân viên 

luôn trò chuyện với các em học sinh về tầm quan trọng của việc 

ăn rau vì sức khỏe.  Chúng tôi kính chúc Quý phụ huynh và gia 

đình một năm mới An Khang Thịnh Vượng. 
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Hội chợ Giáng Sinh 
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