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From the Principal 

Thân gửi các Quý phụ huynh và các em học sinh, 

Chào mừng Quý vị đến với Thông điệp Tháng 8 và Tháng 9 của Nhà 

trường. 

Tháng 8 và Tháng 9 vừa qua là 2 tháng tuyệt vời với rất nhiều hoạt 

động vui vẻ. Năm học trước đã kết thúc với thành tích thật sự nổi 

bật là Kết quả thi tốt nghiệp của các em Lớp 12 đứng thứ 1 trong số 

79 trường toàn thành phố Hạ Long. Thực sự bất ngờ vì trường 

chúng ta còn khá non trẻ nhưng đã đạt được kết quả tốt như vậy. 

Tôi xin gửi lời khen tặng và lời cảm ơn đến những em học sinh đạt 

xuất sắc của chúng ta - các em đã được chọn vào các trường đại 

học quốc tế  danh tiếng như BUV, RMIT hay trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân. Tôi cũng xin gửi lời khen tặng đến tất cả giáo viên của 

chúng ta - những người bằng tinh thần cống hiến, tính kiên nhẫn và 

bền bỉ đã góp phần giúp các em học sinh đạt được thành tích tuyệt 

vời này.   

 

Trong tháng 9 Nhà trường cũng đã tổ chức Tết Trung thu thật 

hoành tráng cho các em học sinh. Như thường lệ, ngày hôm đó các 

em đã diện trang phục truyền thống áo dài và cùng thưởng thức 

một buổi văn nghệ nhỏ trên sân khấu của trường. Từ những món 

quà của giáo viên và các bậc phụ huynh, các em học sinh đã sáng 

tạo nên những mâm cỗ trung thu rất đa dạng với nhiều loại hoa 

quả khác nhau. Ngoài ra còn có một màn Múa Lân đặc biệt đã diễn 

ra trong sự vui sướng của các bậc phụ huynh cũng như các em học 

sinh. Tôi rất tự hào vì các em học sinh của chúng ta không chỉ học 

tốt mà còn biểu diễn văn nghệ giỏi—đây chính là nền tảng để sau 

này các em có được kỹ năng lãnh đạo giỏi, thành tích học tập tốt và 

cả sự tự tin trong cuộc sống.   

A spectacular lion dance performance, dance and song items, 
a quiz and a dragon dance were part of the Mid-Autumn 
festival celebrations. 

August –September 2022 

 

Số 1 – Đứng thứ 1 về kết quả thi tốt nghiệp THPT 

trong số 79 trường toàn tỉnh Quảng Ninh 

Số 2 – Đứng thứ 2 trong cuộc thi Robotics của trường 

Đại học RMIT (cấp quốc gia). Cả 3 đội của 

SIS@Halong đều đứng trong Top 5 

Số 3 – Đứng thứ 3 trong Cuộc thi bơi toàn tỉnh (nội 

dung Bơi ếch nữ) – Học sinh Lee Chang Linh Lớp 7 
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From the Head of Vietnamese 
      
     Kính gửi: Quý phụ huynh! 
     Thấm thoát 2 tháng của năm học mới đã trôi qua. Vậy là thầy 

trò chúng tôi đã cùng nhau đi được gần một nửa chặng đường 

của học kì I. Năm học 2022-2023, tiếp tục đổi mới chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 đối với các lớp 1,2,3,6,7,10. Với tinh 

thần đổi mới theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất 

của học sinh, việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình 

thức giáo dục được các thầy cô quan tâm hàng đầu trong công 

tác giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục. Thông qua việc 

tổ chức hoạt động giảng dạy tích cực, các con hoàn toàn chủ 

động,  tham gia các hoạt động học tập, được tìm tòi, khám phá; 

được làm việc độc lập, hợp tác... Qua đó, các con bộc lộ những 

ưu điểm của bản thân, tính sáng tạo, sự tự tin, các kỹ năng ngày 

càng được phát triển như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa thông tin một cách  logic 

và khoa học…Đặc biệt trong năm học này, nhà trường đã chú 

trọng đến việc tổ chức cho học sinh tham gia  một số cuộc thi lớn 

do các cấp tổ chức như: cuộc thi giải bơi cấp TP (9//2022); Olym-

pic Toán quốc tế TIMO (10/2022); Thi HS giỏi Tiếng Anh cấp 

thành phố (12/2022); Thi Khoa học kĩ thuật cấp Thành phố 

(12/2022); Thi Tiếng Anh qua mạng IOE (1/2023); Olimpic Tiếng 

Anh quốc tế HIPPO (3/2023). Thông qua các cuộc thi này, các 

con có nhiều cơ hội để rèn luyện kiến thức và nâng cao kĩ năng 

môn học. Đồng thời, đây cũng là sân chơi trí tuệ để các con thể 

hiện khả năng của bản thân. Kính mong các bậc phụ huynh quan 

tâm, phối hợp, động viên các con tham gia, tích cực rèn luyện để 

đạt thành tích cao trong mỗi cuộc thi nhằm đáp ứng kì vọng của 

thầy cô và nhà trường. 

      Song song với việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà 

trường luôn quan tâm tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt 

động ngoại khóa cho học sinh. Tham gia các hoạt động ngoại 

khóa không chỉ giúp các con tăng cường sức khỏe, giải tỏa mệt 

mỏi sau những giờ học căng thẳng mà còn giúp phát triển và 

hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu và tài năng sáng tạo 

của học sinh, là cơ hội để các con phát triển các kỹ năng cần thiết 

trong cuộc sống, góp phần bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động học tập 

của học sinh trong các giờ học chính khóa 

  Hoà chung với không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả 

nước chào đón Tết Trung thu, ngày 06/9/2022, trường Quốc tế 

Singapore đã tổ chức ngày hội “ Trăng rằm” cho các con thật náo 

nhiệt với nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn, bổ ích, giàu tính 

truyền thống. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của các bậc phụ huynh, các 

thầy cô giáo, các con vô cùng hào hứng với màn biểu diễn múa 

Lân đặc sắc, các tiết mục văn nghệ. Những mâm cỗ trung thu đầy 

màu sắc  đã mang lại cho các con nhiều niềm vui và kỉ niệm đáng 

nhớ bên bạn bè, thầy cô. 

      Thời điểm thi Giữa học kì 2 cũng đang tới gần (từ 03/10-

14/10), kính mong các bậc phụ huynh quan tâm, động viên các 

con chuẩn bị tâm thế thật tốt, tích cực ôn luyện kiến thức để kì 

kiểm tra đạt kết quả như mong đợi. 

       Nhà trường kính mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng 

hành của tất cả Quý vị phụ huynh. Chúc tất cả quý vị và gia đình 

sức khỏe, bình an và hạnh phúc! 

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

       Trân trong! 
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From the KIK Kindergarten 

Dear Parents and Students,  

Những ngày vừa qua khối mầm non của trường đã có một khoảng thời 

gian hết sức tuyệt vời! Các em học sinh được học thật nhiều kiến thức bổ 

ích thông qua những hoạt động đa dạng như đọc các câu chuyện cổ tích 

thú vị Little Red Riding Hood, Jack and the Beanstalk, The Little Red Hen 

and Three Billy Goats Gruff. Bằng cách nghe kể chuyện, cùng tìm hiểu về 

các nhân vật mới hay thậm chí hóa thân thành những nhân vật này đã 

giúp các em kích hoạt trí tưởng tượng phong phú của mình.  

Các bạn nhỏ của chúng ta cũng được tìm hiểu về ngôi trường của mình để 

biết rõ hơn những hoạt động ở trường, nội quy lớp học, cách chúng ta nên 

hành xử với nhau, … Khi ở trường các em đã có những người bạn tốt để 

cùng nhau chơi đùa thật vui vẻ và cùng nhau học tập thật chăm chỉ.  

Trong các giờ học Mỹ thuật, các em được tự tay thực hành làm các sản 

phẩm thủ công, được vẽ tranh bằng ngón tay, được hoàn thiện các tác 

phẩm từ giấy và rất nhiều các bài tập tô màu, cắt dán khác. Chúng ta đã 

làm thật giỏi! Các em còn được được làm quen với tất cả các chữ cái 

Letter Land, biết được tên gọi, âm thanh và cách viết những chữ cái này.  

Các bạn nhỏ cũng được phát triển thể chất thông qua các hoạt động vui 

chơi ngoài trời, leo trèo, chạy nhảy, ngồi xích đu. Những trò này thật là 

vui! Trong các buổi tập Yoga, chúng ta có cơ hội được kéo dãn cơ thể, 

được cười thật nhiều và luôn luôn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì 

cơ thể chúng ta có thể tạo thành những tư thế và hình dạng thú vị. Ngoài 

ra còn có những hoạt động rèn luyện trí óc và tinh thần như tập thư giãn 

bằng các phương pháp tập thở, tập thiền, tập suy nghĩ tích cực.  

Tất cả các em học sinh mầm non đã rất vui vẻ khi tham gia vào Lễ hội 

Letter Land nơi chúng ta được cùng nhau chơi đùa và có một cuộc phiêu 

lưu qua các lớp học với nhiều hoạt động khác nhau. Đây là những hoạt 

động “vừa học vừa chơi” - cách học tốt nhất đối với các bạn nhỏ.  

Thời gian sắp tới trường ta sẽ có thêm thật nhiều hoạt động vui vẻ khác 

nữa. Chúng ta hãy cùng háo hức chờ đợi nhé!  

 

Ms. Jamie-Lee Dormehl 

Prep Teacher 
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