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Học sinh lớp 2 hứng thú làm bánh 

 

 

 

 

 

 

        Học sinh làm việc nhóm 

 

Thông điệp từ cô Susan – Hiệu trưởng nhà trường 
 
Tết trung thu 
Học sinh trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long đã tham gia rất 
nhiều hoạt động sáng tạo và vui tết trung thu vào ngày 3 tháng 
10 vừa qua. Các lớp có cơ hội trổ tài làm bánh trung thu và cử 
đại diện để thuyết trình về món bánh của lớp mình. Trong cuộc 
thi làm bánh lần này, khối lớp 2 đã giành chiến thắng dựa trên 
bài thuyết trình hấp dẫn và tinh thần làm việc tập thể được Ban 
Giám khảo đánh giá cao. Tuy vậy tất cả các em học sinh đều 
xứng đáng giành chiến thắng vì sự nỗ lực trongcuộc thi. Sau 
phần thi làm bánh, học sinh cùng nhau thưởng thức các tiết mục 
văn nghệ và màn múa lân đặc sắc.  
 
Hoạt động Dã ngoại 
Hoạt động dã ngoại đầu tiên của năm học diễn ra rất tốt đẹp vào 
tuần cuối cùng của học phần 1. Học sinh lớp 2 đến lớp 6 cùng 
nhau đến biển Bãi Cháy. Tại đây các em được học về tác hại  
của ô nhiễm và rác thải đến môi trường và đặc biệt là đến vịnh 
Hạ Long. Học sinh được phát găng tay, túi ni lông và kẹp gắp rác 
để tham gia hoạt động làm sạch bãi biển. Xin cảm ơn cô Yến và 
các giáo viên Việt Nam đã tổ chức chuyển ngoại khoá rất hữu 
ích này.  
 
Phòng chơi dành cho khối mầm non 
Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long đã đầu tư thiết kế phòng 
chơi trong nhà cho học sinh mầm non. Phòng được trang bị các 
đồ chơi giáo dục giúp các em có thêm trải nghiệm và phát triển 
thêm về thể chất, vận động.  
 
Buổi cung cấp thông tin về kỳ thi Học kì 1 và kế hoạch vận 
hành của Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long cho Giai 
đoạn 2 
Trường Quốc tế Singapore sẽ tổ chức buổi trao đổi thông tin về 
kì thi học kì 1, diễn ra ngay sau kì nghỉ Giáng sinh, dành cho học 
sinh khối tiểu học và trung học cơ sở. Nhân dịp này, đại diện của 
Công ty KinderWorld cũng sẽ có mặt để cung cấp thêm thông tin 
tới Quý vị về kế hoạch vận hành của trường Quốc tế Singapore 
tại Hạ Long trong giai đoạn 2. Buổi trao đổi sẽ diễn ra vào sáng 
ngày 4/11/2017 tại hội trường của trường Quốc tế Singapore tại 
Hạ Long. Kính mời toàn thể Quý phụ huynh đến tham dự.  
 

 

CÁC NỘI DUNG CHÍNH 
 Tết trung thu 
 Hoạt động Dã ngoại 
 Phòng chơi cho khối mầm non 
 Trao đổi thông tin về thi học kì 1 và 

kế hoạch của trường Quốc tế 
Singapore tại Hạ Long giai đoạn 2 

LƯU Ý GỬI PHỤ HUYNH 
 Sổ liên lạc 
 Chuông báo lên lớp 
 Giáo viên mới 

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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Học sinh giúp nhau trong công việc 

 

 

 

 

 

 

Học sinh lớp 2 học nhóm 

 

 

 

 

 

 

Các khán giả nhí của Tết trung thu   

   

 

 

 

 

 

 

Học sinh K2 sôi nổi với tiết học 

Thư gửi phụ huynh – Cô Yến – Phó hiệu trưởng chương 
trình Việt nam học.  
Các em học sinh đã kết thúc học phần 1 và đạt được nhiều kết 
quả trong học tập cũng như trong rèn luyện phẩm chất và năng 
lực. Các em đã biết hợp tác tốt khi tham gia học theo nhóm, biết 
cách giải quyết các bài tập trong chương trình.  
Hoạt động các câu lạc bộ nề nếp, ổn định, thu hút học sinh tham gia. 
Học sinh đã rất thích thú được tham gia hoạt động trải nghiệm 
“Bảo vệ môi trường”. Hoạt động này đã trang bị cho các em 
thêm các kiến thức về bảo vệ môi trường đồng thời giáo dục các 
em ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Các em có thêm sự hợp 
tác gắn kết với các bạn khi cùng thực hiện nhiệm vụ. 
Các em học sinh lớp 3, lớp 4 đã được kết nạp vào Đội thiếu niên tiền 
phong Hồ Chí Minh và sẽ tham gia các hoạt động Đội theo chủ đề.  
Vừa qua, học sinh được tham gia hoạt động giáo dục giới tính, 
qua đó giúp các em có kiến thức về giới tính, làm chủ bản thân 
và biết tự bảo vệ mình.  
Trong tháng, chúng tôi đã nhận được sự trao đổi của một số 
Phụ huynh về việc phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên 
bộ môn với PHHS cùng quan tâm, giúp đỡ học sinh học tập để 
đạt hiệu quả. Xin chân thành cảm ơn các Quý vị Phụ huynh đã 
chia sẻ quan điểm giáo dục và các biện pháp nâng cao chất 
lượng giáo dục học sinh. Chúng tôi mong muốn tiếp nhận sự hỗ 
trợ, chia sẻ, hợp tác của các bậc phụ huynh với nhà trường để 
chất lượng ngày càng tốt hơn. Quý Phụ huynh có thể trao đổi 
trực tiếp hoặc gửi email cho chúng tôi. 
Tháng 11, 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: liên hoan văn nghệ giữa các lớp; thi viết (Tiếng Anh, Tiếng 
Việt), vẽ (xé dán tranh) về mái trường, bạn bè, thầy cô giáo; 
tham quan tìm hiểu về Thành phố quê hương (Hạ Long); tham 
quan trải nghiệm tại nông trại ở Hoành Bồ; 
Kính mong sự hợp tác của các bậc phụ huynh để các hoạt động 
đạt hiệu quả. Kính chúc các quý phụ huynh sức khỏe, gia đình 
hạnh phúc.  
 
Lưu ý gửi phụ huynh 
 Phụ huynh vui lòng kiểm tra sổ liên lạc thường xuyên để 

theo dõi các nhận xét của giáo viên 
 Chuông báo giờ học sẽ bắt đầu lúc 8:15 sáng, vì vậy học 

sinh có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị bài trước khi 
bước vào tiết học chính lúc 8:30 

 Quý phụ huynh vui lòng đưa đón con đúng giờ. Trường 
mở cửa đón học sinh từ 8:00, lớp học 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: 4:50. 
Trường sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp học 
sinh tự ý đến trường sớm hoặc ở lại muộn.  

Trường Quốc tế Singapore Hạ Long vui mừng chào đón cô 
Amy, giáo viên mới sẽ dạy lớp Dự bị Tiểu học và Lớp 2 
Quốc tế. Xin chào mừng cô! 

  HALONG ROCKS AND ROLLS! 

Hiệu trưởng 
Susan Louise Christiansen  


