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Từ thầy Hiệu trưởng 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chào mừng đến với Bản tin Tháng 8—Tháng 9. 

Trường Liên cấp Quốc tế Singapore tại Hạ Long cam kết 

cung cấp môi trường học tập sáng tạo và mang tính thử 

thách nhằm khích lệ các em học sinh trở thành những cá 

nhân với tư duy đổi mới, giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, 

và có động lực trong học tập, chuẩn bị cho các em vươn tới 

thành công trong thế kỷ 21. 

  

Nhà trường đưa ra những kỳ vọng và các tiêu chuẩn cao về 

kết quả học tập, việc tham gia các hoạt động ngoại khóa và 

tinh thần trách nhiệm với tư cách là một công dân toàn cầu là 

nền tảng để phát triển. Chúng tôi duy trì những tiêu chuẩn 

cao này với niềm tự hào và mong muốn các em học sinh, 

cùng sự ủng hộ từ gia đình, sẽ cam kết tiếp tục duy trì thành 

tích học tập xuất xắc và những đóng góp ý nghĩa mà chúng 

tôi hi vọng sẽ là những cột mốc quý báu trong hành trình học 

tập của các em tại Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long. 

  

Từ lần thông báo gần nhất của tôi tới Quý phụ huynh, đã có 

thêm hai giáo viên mới đã gia nhập vào đội ngũ giảng dạy 

của của nhà trường.  

 Thầy Robert McKinnon, đến từ Scotland ( Vương Quốc 

Anh), giáo viên dạy môn Thể dục và môn Tiếng Anh. 

 Cô Lai Di, giáo viên môn Tiếng Trung, đã quay trở lại sau 

một thời gian dài vì dịch bệnh Covid-19. 

 

Xin nhiệt liệt chào mừng các giáo viên mới và kính chúc các 

thầy cô hạnh phúc và thành công.  
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Màn trình diễn múa lân, tiết mục nhảy và hát, trò chơi 

câu đố là những tiết mục đặc sắc của ngày Tết Trung thu. 



2 

 

 

Các giáo viên đã xây dựng kế hoạch giảng dạy và làm việc 

chăm chỉ để chuẩn bị cho một năm học thành công. 

  

Sự thành công của Nhà trường và của các em học sinh 

phụ thuộc vào sự hỗ trợ sát sao của Quý Phụ huynh. Sau 

tất cả, Phụ huynh luôn là những người dạy dỗ đầu tiên của 

con trẻ. Tôi rất mong Quý vị có thể cân nhắc về những 

cách thức Quý vị có thể tham gia tích cực trong việc giúp 

nhà Trường liên tục cải thiện và phát triển.  

  

Đầu tháng vừa rồi, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã 

có một buổi huấn luyện đặc biệt cho giáo viên và các em 

học sinh từ khối tiểu học đến THPT. Thầy cô và các em 

học sinh đã tham gia buổi học lý thuyết tại Hội trường đa 

năng, sau đó trực tiếp tham gia vào hoạt động thực hành 

dập lửa với bình cứu hỏa và cách thoát nạn với tình huống 

cháy giả định.  

  
Các lễ hội là dịp nêu cao tính đa dạng về văn hóa, giúp 
mọi người hiểu nhau hơn, thúc đẩy sự sang tạo, niềm tự 
hào dân tộc và nâng cao đời sống mỗi cá nhân. Một cách 
ngắn gọn, các lễ hội khiến cho cuộc sống cộng đồng trở 
nên tốt hơn. 
  
Các em học sinh đã có buổi lễ Khai giảng đặc biệt chào 
đón năm học mới cũng như chào mừng ngày Quốc khánh 
Việt Nam. Tuy nhiên, đáng nhớ nhất là TếtTrung thu .Các 
em học sinh đã rất vui vẻ trong chương trình và một số tiết 
mục biểu diễn hay ngoài mức mong đợi. Các em rất thích 
thú với các hoạt động và tiết mục điểm nhấn là Múa Lân. 
Chúng ta cùng mong chờ những sự kiện đậm chất văn hóa 
và tinh thần dân tộc trong thời gian tới. 
  
Nhà trường cùng mong chờ một năm học mới đầy hiệu 
quả, được sát cánh với Quý Phụ huynh và các em học 
sinh để mang đến thành công cho các em.  
 

Mustafa Fazal 

Hiệu trưởng SIS@Halong 
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Mâm ngũ quả đặc trưng của Lễ hội trăng rằm. Hoa quả 

được tạo hình sáng tạo  thành con ếch, con cú, con chó. 

Đội Múa Lân cởi bỏ đầu lân và cúi chào gián giả sau tiết 

mục. 

Khóa học OBV đầu tiên năm nay của các em học sinh 

Lớp 4 và Lớp 5. Các em đã có 2 ngày tại trường và tham 

gia vào những hoạt động tập thể để xây dựng sự tự tin. 
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Từ Cô Phó Hiệu trưởng  

Kính thưa Quý phụ huynh! 

Năm học 2019-2020 trải qua biết bao thách thức, khó khăn 

bởi đại dịch Covid 19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực hết mình 

của thầy và trò nhà trường, cùng sự ủng hộ nhiệt tình của 

các bậc phụ huynh, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm 

vụ năm học. Thay mặt các thầy cô giáo, xin được trân 

trọng cám ơn Quý phụ huynh đã luôn chia sẻ,  đồng hành, 

góp phần không nhỏ trong mọi thành công của nhà trường. 

Năm học 2020-2021, năm học đầu tiên thực hiện triển khai 

đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông đối với lớp 1; Đối 

với các khối lớp còn lại, tiếp tục tập trung  thực hiện đổi 

mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo 

hướng phát huy phẩm chất và năng lực học sinh...nhằm 

nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học này chúng ta vẫn 

phải đối mặt với những khó khăn do đại dịch. Song hành 

với việc triển khai các nhiệm vụ học tập, nhà trường tiếp 

tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh để 

đảm bảo an toàn trong môi trường học đường. 

Ngày 17/8, Các con đã trở lại tựu trường trong niềm vui 

chào đón của tất cả các thầy cô và bạn bè. Sau 01 tuần ôn 

luyện kiến thức cũ, nề nếp học tập cũng như các hoạt 

động ngoại khóa vẫn được diễn ra theo kế hoạch.  

Hoà chung với không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu 

nhi cả nước chào đón Tết Trung thu, ngày 30/9/2020, nhà 

trường đã tổ chức ngày hội “Trăng rằm” với nhiều hoạt 

động vui chơi hấp dẫn, bổ ích, giàu tính truyền thống. Đây 

là cơ hội để các con thêm đoàn kết, cùng nhau chia sẻ 

cảm xúc, giúp các con hiểu thêm về  những phong tục lễ 

tết. Và đặc biệt hơn cả, ngày Tết Trung Thu đã thắt chặt 

tình cảm gắn bó, thương yêu của các thầy cô giáo, các bậc 

phụ huynh đối với các con học sinh.  

Dịch bệnh Covid còn nhiều phức tạp, vì sức khỏe của các 

con, chúng ta không được phép chủ quan. Kính mong các 

bậc phụ huynh luôn nhắc nhở các con trước mỗi buổi tới 

trường chuẩn bị kỹ lưỡng hơn một chút: Nạp đủ năng 

lượng, kiểm tra khẩu trang, lọ nước xịt khuẩn, chuẩn bị 

bình nước cá nhân, đo thân nhiệt và lắng nghe cơ thể, có 

mặt tại trường đúng giờ quy định. 
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        Tiết mục Múa rồng đẹp mắt trong ngày Trung thu. 

                  Đội trống đã có màn trình diễn tuyệt vời. 



4 

October 2018 

Để hiểu được những hoạt động diễn ra hằng ngày của 

các con cũng như nhiệm vụ của các con khi trở về nhà 

sau mỗi buổi tới trường, kính mong các bậc phụ huynh 

thường xuyên cập nhật thông tin qua Class Dojo và 

Handbook, quan tâm, đôn đốc, nhắc nhở giúp các con 

hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

Một năm học mới bắt đầu, nhà trường kính mong tiếp tục 

nhận được sự ủng hộ và đồng hành của tất cả Quý vị phụ 

huynh.  

Chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, an toàn. Chúc các 

con một năm học thành công với nhiều kỉ niệm đẹp! 

             

Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ cùng Quí vị! 

 

Mọi liên hệ xin Quý phụ huynh có thể liên lạc theo số điện 

thoại: 0948545288  

Email: lieu.nguyenthi@halong.sis.edu.vn 

             Trân trọng! 

 

                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

                                            Nguyễn Thị Liễu  
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Đội ngũ nhân viên giáo viên cũng như học sinh đang thưởng 

thức màn trình diễn. 

Những màn trình diễn tuyệt vời được thể hiện bới các 

em học sinh. 

Học sinh lớp 7 có màn trình diễn trống xuất sắc 

Học sinh tham gia phá cỗ Trung thu. 

Học sinh liên hoan phá cỗ. Những quả bưởi được tạo hình chú 

ếch và chú chó, và that nhiều món bánh kẹo ngon miệng khác. 
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Từ cô Quản lý Văn phòng 

 
Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Chào mừng năm học mới 2020-2021! 
 
Tôi yêu thích được làm việc với trẻ em vì các em đại diện 
cho tương lai và hy vọng. Được là một phần trong quá 
trình trưởng thành của một đứa trẻ tạo cho tôi tính trách 
nhiệm và như một phần thưởng lớn dành cho tôi. 
  
Trẻ em yếu đuối, nhưng dũng cảm. Trẻ em tràn đầy năng 
lượng và lạc quan. Trẻ em có sự hy vọng và cả sự chân 
thành. Chúng luôn tin rằng những điều tốt nhất sẽ xảy 
đến. Các em rất chân thực và thể hiện cảm xúc mà không 
hề sợ hãi. 
  
Tôi rất tự hào khi là một thành viên của ngôi trường, nơi 
mà chúng tôi tập trung vào phát triển toàn diện con 
người, không chỉ là thành tích học tập mà còn cả về mặt 
xã hội và tình cảm. Để điều này được thành công, chúng 
ta cần có sự giao tiếp thông tin cởi mở. 
  
Tôi luôn ở đây để giải đáp những thắc mắc của Quý Phụ 
huynh và sẵn sàng lắng nghe cũng như chia sẻ những 
niềm vui với Quý Phụ huynh. 
  
Những tháng đầu tiên của năm học mới đã đi qua, chúng 
ta đã cùng nhau viết lên những kỷ niệm đẹp trong cuốn 
sổ nhật ký mang tên SIS.  
  
Tôi mong Quý Phụ huynh và các em học sinh sẽ giữ tinh 
thần lạc quan và cùng với Nhà trường cố gắng hơn nữa 
trong thời gian tới đây.  
  
Tôi chúc chúng ta một năm học mới thật hạnh phúc! 
 
Thân mến, 
 
Bảo Trang Hải Quỳnh 
Quản lý văn phòng Trường Quốc tế Singapore 

 

Những học sinh mầm non tham gia chương trình Trung Thu 

Học sinh lớp Dự bị Tiểu học chụp ảnh kỷ niêm. 
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Tiêu điểm Lớp 8: STEM: THỬ THÁCH ĐỒ NHỰA 
 

 

 

 

 

Tại SIS Hạ Long, chúng tôi khuyến khích học sinh trở thành những công dân toàn cầu năng động và có trách 

nhiệm. Ở học kỳ này, lớp 8A của chúng tôi bận rộn với dự án nhóm STEM  - "Thử thách với đồ nhựa", một trong 

những dự án  thuộc bản quyền của Hiệp hội Khoa học Anh và Tổ chức Pratical Action, một đối tác của BSA và 

CREST AWARDS ( Dự án đã dành Huy chương Bạc).  Các em học sinh đã chăm chỉ nghiên cứu về các loại nhựa 

khác nhau được con người sử dụng và tìm hiểu về 3 chữ R (Giảm thiểu, Tái sử dụng và Tái chế). Các em cũng 

được tìm hiểu về tác động của rác thải nhựa đối với môi trường cũng như những gì các em có thể làm để tạo ra 

sự khác biệt. 

Làm việc nhóm là một cách tuyệt vời để giúp các em học sinh chia sẻ ý tưởng và xây dựng mối quan hệ tốt giữa 

các thành viên trong lớp. Đây cũng là một sự chuẩn bị cần thiết để các em hội nhập với thế giới bên ngoài. Là một 

hoạt động mở đầu của thử thách này, chúng tôi mong muốn các em học sinh có khả năng tư duy, làm việc nhóm 

và chia sẻ quan điểm với nhau và trong nhóm, đưa ra các ý tưởng và giải pháp mang lại ảnh hưởng tích cực cho 

trái đất mà chúng ta đang sống. Với sự hướng dẫn và hỗ trợ từ giáo viên, các em sẽ tự trình bày bài thuyết trình 

bằng PowerPoint, tư liệu, tranh ảnh và mô hình của nhóm mình, và trình bày ý tưởng của nhóm mình trước các 

nhóm khác / toàn trường. 

Nhiệm vụ cuối cùng của các em (DIY)  là tạo ra một sản phẩm tái chế sáng tạo hoặc mang tính nghệ thuật từ các 

đồ nhựa cũ mà các em đã thu thập được và giới thiệu nó cho các bạn trong lớp. Các em cũng được học cách 

phân loại và nghiên cứu các loại đồ nhựa có thể và không thể tái chế. 
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