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Thư từ cô Hiệu trưởng, 
 
Kính gửi Quý phụ huynh, 

 

Thật khó tin là những ngày cuối cùng của 

Năm học đã đến. Thầy và trò tại Trường 

Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens 

đã tất bật với rất nhiều hoạt động trong 

Năm học 2018-2019 vừa qua. 
 

BUỔI BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ CUỐI NĂM 

Các em học sinh đã tận dụng thời gian 

ngoài giờ để luyện tập cho Buổi biểu diễn Văn nghệ cuối năm, diễn 

ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

Tôi hi vọng Quý Phụ huynh cũng có cùng cảm nhận giống tôi, rằng 

các em học sinh của chúng ta đã có những tiết mục biểu diễn thật 

tuyệt vời. Các em đều rất hào hứng và vui vẻ tham gia vào màn 

trình diễn của lớp. 

Tôi xin gửi lời chúc mừng đến các em học sinh đã nhận được giải 

thưởng trong Năm học này. 

 

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn và chúc mừng các em học sinh đã 

học tập chăm chỉ và nỗ lực cố gắng trong suốt Năm học vừa qua. 

Chúng tôi tự hào về tất cả các em. 

 
NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 
Các em học sinh đã nhận được những chiếc đồng hồ báo thức 

xinh xắn từ công ty KinderWorld để chào mừng Ngày Quốc tế 

Thiếu nhi vào Thứ Sáu ngày 31 tháng 05. Các giáo viên cũng đã 

sắp xếp các chuyến tham quan cho lớp mình để kỷ niệm sự kiện 

này. Chúng tôi luôn mong Quý Phụ huynh hiểu rằng Nhà trường 

luôn trân trọng và quan tâm đến các em học sinh theo học tại 

Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens. 

 
BẢNG ĐIỂM VÀ KỶ YẾU. 
Bảng điểm và kỷ yếu sẽ được gửi vào ngày cuối cùng của Năm 

học. Quý Phụ huynh vui lòng hỏi con để nhận bảng điểm. Nếu học 

sinh không đến trường vào ngày hôm đó,  
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NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thư từ Cô Hiệu trưởng 

 Thông điệp từ Thầy Hiệu phó (THCS và THPT) 

 Thông điệp từ Cô Hiệu phó (KIK và Tiểu học) 

 Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 

 Thông điệp từ Hiệu trưởng KIK 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

thuật (Khối Tiểu học) 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

thuật (Khối THCS Chương trình Quốc tế) 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

thuật (Khối THCS Chương trình Song ngữ ) 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

thuật (Khối THPT) 

TẦM NHÌN 

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. 

SỨ MỆNH 

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo 

nên những học sinh: 

  Đạt thành tích cao trong học tập 

  Giao tiếp tự tin 

  Tư duy tốt 

  Hiểu biết về công nghệ 

  Năng động và có trách nhiệm 
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Quý Phụ huynh có thể đến văn phòng trường vào giờ hành chính 

(Thứ 2-6: từ 8h đến 17h; thứ 7: từ 9h đến 12h) trong kỳ nghỉ hè để 

lấy Bảng điểm và Kỷ yếu cho các em. 

 

OBV 
Các em học sinh đã rất thích thú với những thử thách trong chương 

trình OBV. Thông qua chuyến đi trải nghiệm này, các em đã bước 

ra khỏi vùng an toàn của mình và tham gia vào nhiều hoạt động 

nhóm khác nhau. Trở về trường sau chương trình OBV, các em học 

sinh tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất vui vẻ và háo hức. Nhiều 

học sinh nữ lớp IGCSE1 đã chia sẻ rằng các em rất thích chương 

trình này và mong muốn có thêm cơ hội để tham gia vào chương 

trình OBV năm sau. 

Trong Năm học tới, chúng tôi dự định tổ chức chương trình OBV 

trong thời tiết mát mẻ hơn. Bởi vậy, nếu như có các em học sinh 

nào chưa tham dự chương trình này vào năm nay, Quý Phụ huynh 

có thể khuyến khích các con tham gia, vì đây chính là thời gian tuyệt 

vời. 

 

CÂU LẠC BỘ BÀI TẬP VỀ NHÀ 
Tất cả những em học sinh Tiểu học sau khi kết thúc giờ học trên lớp 

hoặc câu lạc bộ mà chưa được phụ huynh đón sẽ tập trung tại 

Phòng 107 tòa A để tham dự Câu lạc bộ Bài tập về nhà. Các học 

sinh vẫn ở lại trường sau 17h sẽ được đưa vào văn phòng trường 

tại Tòa A. Mong Quý Phụ huynh lưu ý rằng vào thời gian này sẽ 

không có nhân viên trông và giám sát học sinh. 
 

DANH SÁCH LỚP NĂM HỌC 2019-2020 
Trong năm học tới, Nhà trường sẽ tiến hành chia lại lớp cho các em 

trong khối. Việc này nhằm giúp các em làm quen và gắn kết với học 

sinh lớp khác trong khối. Các thầy cô Điều Phối viên và Ban Giám 

Hiệu chương trình Song ngữ sẽ họp với nhau và đưa ra quyết định 

về việc phân chia lớp. Mong Quý Phụ huynh lưu ý rằng việc sắp xếp 

lớp không dựa trên năng lực học tập. Nhà trường cũng hy vọng sẽ 

nhận được sự ủng hộ từ Quý phụ huynh trong việc này vì chúng tôi 

muốn các em có cơ hội được học tập lẫn nhau.  
 

TUẦN CUỐI CÙNG CỦA NĂM HỌC 
Nhà trường đã kết thúc Năm học này bằng một tuần với đầy những 

hoạt động thú vị như xem phim, chơi board games, bắt cặp với lớp 

cùng khối để vẽ và làm thủ công về Agamographs, làm máy bay 

giấy, viết lưu bút cho kỷ yếu, chế tạo và phóng tên lửa. 
 

HẠN CHẾ VIỆC IN GIẤY 
Như Quý Phụ huynh có thể đã thấy, chúng tôi đang cố gắng hạn 

chế việc in giấy một cách tối đa. Xin Quý Phụ huynh lưu ý rằng, Nhà 

trường gửi rất nhiều thư và thông tin quan trọng qua email, vì vậy 

nếu Quý Phụ huynh thay đổi địa chỉ email, xin vui lòng thông báo 

cho nhân viên Văn phòng Trường. 
 

BẰNG KHEN HỌC SINH XUẤT SẮC (Merit Awards) 
Tôi xin được chúc mừng các học sinh được nhận Bằng khen về kết 

quả học tập xuất sắc. 91 học sinh đã được nhận Bằng khen trong 

Học kỳ 2.  

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GẢDENS 

 October  2015 
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SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

November 2018 

Xin chúc mừng các em học sinh SVIS 

Các em học sinh được trao Danh hiệu học sinh xuất sắc của 
chương trình Song ngữ 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda 
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang 
Mai District, Hanoi City 
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 
Tel: (84-24) 66661818  
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   http://gamudagardens.sis.edu.vn 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 February 2019 

Chúc mừng Vincent, Công Minh và YeHoon đã nhận được 
Giấy khen từ cô Hiệu trưởng 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 May / June 2019 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

Tháng 5 /6 năm 2019 
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Danh sách học sinh nhận được Bằng khen học sinh xuất sắc: 
 
 
 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ CAU GIAY 

 Month    2014 
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LỚP 1A  YEAR 2L  YEAR 5A 

1 Ngô Trung Lam  27 Byun Ji Hoo  51 Trần Phúc An 

2 Nguyễn Bảo Châu  28 Hwang Hee Jun  LỚP 5B 

3 Nguyễn Hà An  29 Jeon Min Kyu  52 Phan Hồ An 

4 Nguyễn Minh Hà  30 Ko Gyeong Rok  LỚP 5L 

5 Nguyễn Thái Bảo Nam  31 Park Si Ha  53 Kwon Tae Gyu 

6 Phạm Hoàng Thiên Ân  32 Trần Bùi Huyền Anh  54 Lee Gawon 

7 Trần Thy Vân  LỚP 3A  LỚP 6A 

LỚP 1B  33 Vũ Thành An  55 Nguyễn Thị Huyền Châu 

8 Nguyễn Bảo Lâm  34 Ngô Tĩnh Liên  LỚP 6B 

9 Tạ Đăng Minh  35 Nguyễn Trí Dũng  56 Lê Khánh Chi 

10 Vũ Nguyên Khôi  36 Song Hanna Mai Anh  57 Nguyễn Đăng Bảo Hoàng 

11 Vũ Quang Bách  37 Trần Tùng Linh  58 Nguyễn Minh Như Phương 

LỚP 1L  38 Trịnh Hà Nhi  59 Phạm Thái Trà My 

12 Byun Ji Hyeok  39 Đoàn Khánh Hà  LỚP 6LA 

13 Chun Jae In  LỚP 3L  60 Kim Ji An 

14 Huang Mi-Ya  40 Hwang Seung Jun  LỚP 6LB 

15 Phạm Bảo Long  41 Kim In Kyung  61 Dương Triều An 

16 Suh Bo Kyeong  42 Kwon Ju Eun  62 Ngô Bảo Anh 

17 Trịnh An Nhiên  43 Lý Gia Minh  63 Phan Nguyễn Diệu Anh 

18 Buechner Henry  LỚP 4A  64 Sun Tian Xiang 

19 Bùi Đại Dương  44 Đoàn Gia Bách  65 Vincent Le Delater 

LỚP 2A  45 Lê Hà Ngọc Linh  LỚP 7A 

20 Trịnh Thanh Thủy  46 Nguyễn Thanh Lâm  66 Lê Việt 

21 Nguyễn Linh Chi  LỚP 4L  67 Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên 

22 Hoàng Cẩm Vân Hà  47 Lim Jee Hyun  68 Phạm Thái Mỹ Linh 

LỚP 2B  48 Trần Đặng Phong Anh  YEAR 7B 

23 Nguyễn Đức Minh  49 Trần Minh Trí  69 Ngô Linh Trang 

24 Phạm Nguyễn Gia Linh  50 Lee Hyun Seon    

25 Nguyễn Đặng Bảo Đan       

26 Britney Leow Diệp Y       

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 May / June 2019 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

Tháng 5 /6 năm 2019 
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ 

Nhà trường sẽ tổ chức Khóa học hè trong năm nay, hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời để các em học sinh học hỏi 

thêm nhiều điều một cách tự nhiên, không áp lực.  

 

HỌC VIỆN BÓNG ĐÁ 

Một khóa học về bóng đá cũng sẽ được tổ chức tại Gamuda Gardens trong suốt Kỳ nghỉ hè với sự tham gia của nhiều 

em học sinh. Khóa học này sẽ là cơ hội tuyệt vời cho các học sinh đam mê bóng đá có cơ hội học hỏi thêm các kỹ năng 

mới. 

 

IPSLE 

Nhà trường xin thông báo Kỳ thi iPSLE dành cho học sinh lớp 6 sẽ bắt đầu vào thứ Hai ngày 1 tháng 07. Tôi xin chúc tất 

cả các em học sinh tham gia vào kỳ thi này những điều tốt đẹp nhất và tôi mong sẽ sớm nhận được những kết quả tốt 

của các em. 

 

KỲ NGHỈ HÈ 

Tôi xin chúc tất cả các em học sinh, nhân viên và Quý Phụ huynh sẽ có một Kỳ nghỉ hè tuyệt vời. Trong thời gian này, 

Quý Phụ huynh nên cho phép các em nghỉ ngơi, đọc sách và tận hưởng Kỳ nghỉ. Nhà trường mong các em học sinh sẽ 

quay trở lại trường tràn đầy năng lượng để bắt đầu một Năm học mới.  
 

Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào cần được giải đáp. 

Email của tôi là lorraine.els@gmaudagardens.sis.edu.vn  

 

Trân trọng, 

 

Lorraine Els 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ CAU GIAY 

 Month    2014 
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LỚP 7LA  LỚP 8B  IGCSE 1A 

70 Lee Hye Won  76 Nguyễn Bảo Linh  83 Hoàng Gia Huân 

71 Trần Quang Thái  LỚP 8LA  IGCSE 1C 

72 Vũ Thị Huyền Anh  77 Dương Hoàng Tú  84 Lee Da Hyeon 

73 Gabriela Patricia Rico Tejada  78 Lê Trung Nguyên  85 Nguyễn Thanh Duy 

74 Lê Nguyễn Tường Anh  79 Nguyễn Bảo Trâm  86 Nguyễn Thiên Dương 

LỚP 7LB  LỚP 8LB  IGCSE 1D 

75 Matthew Myburgh  80 Nguyễn Hà Nhật Minh  87 Đặng Phương Lan 

   81 Phạm Thảo Hiền  88 Kim Ji Woo 

   LỚP 9A  89 Nguyen Minh Ngoc 

   82 Nguyễn Thị Huyền Trân  90 Nguyễn Phan Hà Anh 

      91 Nguyễn Trường Phúc 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 May / June 2019 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

Tháng 5 /6 năm 2019 

mailto:lorraine.els@gmaudagardens.sis.edu.vn
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Thông điệp từ Thầy Hiệu phó. 
 

Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh, 

  

Trong những ngày cuối cùng của Năm học này, Nhà trường cùng với các em học sinh đang 

háo hức đón chờ Kỳ nghỉ hè vào tháng 7 sắp tới. Đối với các em học sinh cuối cấp sẽ tiếp 

tục học tại trường trong Năm học tới, các em cần sớm chọn môn học và thông báo cho Nhà 

trường. Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng môn Văn học Anh sẽ được thêm vào 

chương trình học cho các lớp IGCSE 1, AS Level và A Level trong năm học tới. Môn học 

thú vị này sẽ giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về kỹ năng viết và tìm hiểu về bối cảnh cũng 

như những chủ đề có liên quan trong Văn học Anh. 

  

Nếu các em học sinh chưa hiểu kỹ về bất kỳ môn học nào mà các em chọn hoặc muốn biết 

môn học đó sẽ phục vụ cho lĩnh vực nghề nghiệp nào trong tương lai, các em có thể đặt lịch để trao đổi trực tiếp với tôi. 

Tôi sẽ giải đáp bất kỳ câu hỏi nào mà học sinh còn vướng mắc. Như mọi khi, tôi rất sẵn lòng thảo luận về việc lựa chọn 

trường Đại học và lộ trình học tập tại Trường của các em. Nếu Quý Phụ huynh muốn trao đổi trực tiếp, xin vui lòng gửi 

email cho tôi hoặc liên hệ với Văn phòng Trường. 

 

Các em hãy dành kỳ nghỉ này để thư giãn và nạp năng lượng cho năm học tiếp theo. Năm học 2019-2020 hứa hẹn sẽ 

có thêm nhiều điều thú vị và hấp dẫn hơn nữa đang chờ đón các em! 

 

Trân trọng, 
Michael Ogden  
 
Thông điệp từ Cô Hiệu phó (khối Tiểu học) 
 

Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh: 

 

Học sinh khối Tiểu học đã trải qua Kỳ thi học kỳ 2 vô cùng bận rộn. Tôi rất vui mừng khi được 

thấy sự tiến bộ trong học tập của các em trong Năm học này. 

Trong thời gian này, các em học sinh rất thích thú khi được tham gia các tiết học bơi ở bể bơi 

của trường. Các giáo viên thể dục của Nhà trường và các giáo viên bơi đang dạy các em 

những kỹ năng cơ bản trong bơi lội và những điều cần lưu ý để giữ an toàn khi ở dưới nước. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh đã khuyến khích các em tham gia vào 

chương trình này. 

Tôi xin được cảm ơn đại gia đình SIS của chúng ta! Các em học sinh thuộc các quốc tịch khác nhau đang có trải 

nghiệm đầy thú vị với Thư viện Cho mượn và Quyên tặng sách mới được triển khai ở Thư viện Tiểu học Chúng tôi đã 

có hơn 80 đầu sách tiếng Hàn, 12 đầu sách tiếng Anh và 8 đầu sách tiếng Việt tại khu vực này - các em đều rất háo 

hức. Mọi sự đóng góp của các em đều rất được đón chào và trân trọng. 

Quý Phụ huynh vui lòng nhắc các em gửi trả lại sách cho Thư viện trường trước khi chúng tôi gửi đi thông báo quá hạn 

mượn sách. Nếu học sinh làm mất một cuốn sách, xin vui lòng liên hệ Trường để biết thêm thông tin về giá trị bồi 

thường cho cuốn sách đó. 

Tháng 6 đã tới, báo hiệu một Năm học sắp kết thúc. Buổi biểu diễn Văn nghệ cuối năm của Trường Quốc tế Singapore 

tại Gamuda Gardens đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bậc Phụ huynh đã tham 

dự buổi biểu diễn năm nay. Các giáo viên và các em học sinh đã luyện tập rất chăm chỉ và Buổi biểu diễn đã cho thấy 

điều đó! 

 

Tôi hi vọng Quý Phụ huynh và các em học sinh có một kỳ nghỉ hè vui vẻ và an toàn. 

 

Trân trọng, 

Julie Schaefer 
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Message from SVIS Head of Vietnamese Studies 
 
Kính chào Quý Cha mẹ học sinh! 

           

Sau 1 năm học miệt mài - sôi nổi – nỗ lực phấn đấu không ngừng, các em học sinh Song ngữ/ trường 

TH&THCS Quốc tế Viêt Nam Singapore đã đạt được những thành tích đầy tự hào!  

Ban Giám hiệu nhà trường vui mừng thông báo tới Quý Cha mẹ học sinh Kết quả học tập và rèn luyện 

toàn diện của các em trong năm học 2018-2019: 

 

XẾP LOẠI HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM 

 Khối Tiểu học: (158 học sinh):  

 100% các em  được xếp loại Hoàn thành tốt  và Hoàn thành về 3 mặt rèn luyện: Học tập, Năng 

lực và Phẩm chất.  

 10 em đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc toàn diện.  

 Khối Trung học Cơ sở: (172 học sinh):  

 Xếp loại học lực: HL Giỏi: 47,1 %;  HL Khá: 42,4%;   TB: 10,5%,  

 Xếp loại hạnh kiểm: Tốt: 95,9%;   Khá: 4,1% 

 10 em đạt danh hiệu Học sinh Giỏi xuất sắc, với thành tích điểm trung bình các  môn cả năm từ 9,3 trở lên. 

 

Danh sách các em học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

Song song với các Hoạt động học tập và rèn luyên đạo đức,  các em học sinh SVIS  còn rất tích cực tham gia các HĐ dã ngoại, Thể 

dục thể thao, Từ thiện, các chủ đề đạo đức cùng với các bạn khối Quốc tế SIS. Đặc biệt, năm học 2018-2019, Hoạt động giáo duc 

kỹ năng sống OBV - 1 hoạt động giáo dục đặc biệt, lần đầu tiên được đưa vào chương trình cho học sinh từ lớp 4-GAC trải nghiệm. 

Các em hoc sinh tham gia vô cùng hào hứng!     

Riêng hoạt động từ thiện, học sinh khối SVIS đã cùng các bạn học sinh trên toàn hệ thống Bắc Nam nhiệt tình ủng hộ Quỹ Phẫu 

thuật nụ cười, Quỹ Blue Dragon trong suốt năm học. 

Đặc biệt, hướng tới kỉ niệm 72 năm –ngày Thương binh, liệt sĩ, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”;  với tấm lòng Tri 

ân sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ, thương binh đã hy sinh vì Độc lập, Tự do của Tổ Quốc, thầy và trò nhà trường đã tích cực ủng hộ 

Quĩ Tri ân thương binh ở Trung tâm Duy Tiên-Hà Nam. Ngày 20-6-2019, thày trò nhà trường tổ chức đến thăm và tri ân cô bác 

thương binh tại Duy Tiên. Rất mong hôm đó, chúng tôi được vinh dự đón các bậc Cha mẹ học sinh cùng đồng hành. 

Xin chân thành cảm ơn Quý Cha mẹ học sinh trong năm học 2018-2019, đã luôn đồng hành, phối hợp cùng nhà trường chăm sóc, 

dạy bảo các em học sinh luôn vui khỏe, luôn nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, để không ngừng nâng cao kiến thức, hiểu biết, ý 

thức trách nhiệm và sự chia sẻ với gia đình và  cộng đồng!  

Kính chúc Quý vị, các bạn đông nghiệp, các em học sinh mạnh khỏe, có một kì nghỉ Hè bổ ích, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc! 

Hen gặp lại Quý vị và các em trong năm học mới 2019 -2020! 

Trân trọng, 

Dương Thanh Nghị 
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STT 

KHỐI TIỂU HỌC KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ 

Họ và tên học sinh Lớp Họ và tên học sinh Lớp ĐTB 

1 Trần Thy Vân 1A Lê Khánh Chi 
  

6B 

9,7 

2 Vũ Nguyên Khôi 1B Phạm Thái Trà My 9,6 

3 Hoàng Cẩm Vân Hà 2A Nguyễn Minh Như Phương 9,6 

4 Phạm Nguyễn Gia Linh 2B Nguyễn Thị Huyền Trân 9A 9,6 

5 Đoàn Khánh Hà 3A Nguyễn Thị Yến Ngọc 6B 9,5 

6 Lê Hà Ngọc Linh 4A Nguyễn Đăng Bảo Hoàng 6B 9,4 

7 Đoàn Đức Thành 
5A 

Nguyễn Phương Ý 8B 9,4 

8 Trần Phúc An Ngô Linh Trang 7B 9,4 

9 Võ Nguyễn An Vy 
5B 

Trần Kiều Trang 8A 9,4 

10 Han Ya Xian Nguyễn Bảo Linh 8B 9,3 
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Thông điệp từ Cô Hiệu trưởng khối Mầm nôn 
 

Kính gửi Quý Cha mẹ học sinh, 

 
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy là 1 năm 
học đã qua đi với những cung bậc cảm xúc 
đan xen lẫn lộn. Cung bậc cảm xúc bao trùm 
hơn cả trong lúc này trong tôi và các cô giáo 
của trường là niềm vui lan tỏa, niềm hạnh 
phúc trào dâng vì những người con thân 
thương của chúng tôi đã lớn hơn, chững trạc 
hơn và tự tin hơn rất nhiều. Tháng 5 và 6 đã 
trải qua với những hoạt động vui chơi bổ ích 
và vô cùng thú vị. Đầu tiên là sau một thời gian 
dài được nghỉ, nay hoạt động vui chơi dưới 
nước của các con đã bắt đầu. Thật thích thú khi được ngắm nhìn các 
con nô đùa, nghịch ngợm hay bơi lội trong làn nước xanh mát! Các bạn 
lớp K2 rất hào hứng khi làm thí nghiệm về mưa, vì sao lại có mưa hay 
nước và các nguồn nước: để rồi nhận ra rằng nước rất quan trong cho 
cuộc sống của chúng ta. Còn các em bé hơn được khám phá về Mùa 
hè, thời tiết mùa hè như thế nào, các con nên làm gì, thích đi đâu vào 
mùa hè? Còn các anh chị lớp Prep được cùng cô tìm hiểu về Hà Nội, 
nơi chúng ta đang sống, Hà Nội có gì đặc biệt và các món ăn của Hà 
Nội. 
 
Tháng năm, tháng sáu quả là một tháng bận rộn nhưng tràn đầy niềm 
vui và hứng khởi của các con và các cô. Các con lớp Nursery Nemo 
được vui chơi, nô đùa ở TiniWorld Time City, còn các anh chị lớp K1 
được hòa mình vào thiên nhiên, vào thế giới côn trùng khi cả cô và trò 
được đi bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Còn riêng các anh chị lớp K2 
được tận mắt chứng kiến những chiếc máy bay chiến đấu, hay mô hình 
của cuộc chiến đấu trong lịch sử ở Bảo tàng lịch sử Quân đội Việt nam. 
Ngoài ra, các anh chị lớp Prep cũng vô cùng thích thú khi được đi thăm 
quan Thế Giới Thủy Cung với những con cá khổng lồ, nàng tiên cá 
nhảy múa hay xem biểu diễn của những chú chim cánh cụt. 
 
Tháng Năm và Sáu với rất nhiều những sự kiện đẹp, không thể không 
kể đến Ngày Tết thiếu nhi 1/6. Các con vô cùng thích thú khi được đi 
xem múa rối nước tại Nhà hát múa rối nước Việt Nam. Thích thú nhất 
vẫn là được vui chơi nhảy múa cùng các chú Hề thổi bóng bóng xà 
phòng, hay được nhận những quả bóng nghệ thuật từ bàn tay khéo léo 
của các nghệ nhân như bông hoa, người nhện, người dơi, con bướm, 
con ong. Ngoài ra nhân ngày 1/6 mỗi con cũng đã được nhận một phần 
quà từ công ty là 1 chiếc đồng hồ báo thức xinh xắn có in logo của 
trường. 
 
Tôi vô cùng tự hào và hãnh diện về các con, các con đã thật tự tin, xuất 
sắc biểu diễn như nhũng vũ công chuyện nghiệp tại Trung Tâm Hội 
Nghị Quốc Gia Hà Nội. Cảm ơn tất cả các con, cảm ơn tất cả các Quý 
phụ huynh đã tham dự Buổi tổng kết năm học và Lễ ra trường ngày 
hôm đó. 
 
Một lần nữa xin kính chúc toàn thể Quý phụ huynh, các con 1 kỳ nghỉ 
mạnh khỏe, an toàn và tràn đầy tình yêu và năng lượng. Chúng tôi hy 
vọng rằng sẽ luôn nhân được sự tin yêu và đồng hành của Quý phụ 
huynh trong những thời gian tới. 
Mọi băn khoăn, thắc mắc cũng như những ý kiến đóng góp quý báu 
của Quý vị xin được gửi qua email:  
thuy.vuthi@gamudagardens.kinderworld.edu.vn. 
 
Trân trọng, 

Vũ Thị Thủy 
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Thông điệp từ Thầy Điều phối viên Khối Tiểu học 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh, 
 

Kỳ thi cuối năm của khối Quốc tế và khối Song ngữ 
đã để lại nhiều kết quả ấn tượng nhờ vào quyết 
tâm đạt kết quả cao của các em học sinh. Các giáo 
viên đã rất tận tâm giúp các em chuẩn bị cho các 
kỳ thi. Với rất nhiều kết quả xuất sắc, Năm học tiếp 
theo của chúng ta bắt đầu vào ngày 5 tháng 8 hứa 
hẹn sẽ là một Năm học thật thành công.  
 

Kỳ nghỉ hè đã tới và điều quan trọng mà Quý vị  nên lưu ý là những ngày 
nghỉ vẫn là khoảng thời gian quý giá để các em học sinh tiếp thu thêm kiến 
thức. Các con sẽ học thêm được nhiều bài học bổ ích trong cuộc sống 
trong suốt thời gian dành cho gia đình của mình. Quý Phụ huynh hãy cố 
gắng trò chuyện với con về cuộc sống và sự trưởng thành, về những thứ 
đã thay đổi từ thời thơ ấu của mình và những khác biệt mà chúng ta đang 
chứng kiến trong thế giới ngày nay. Quý Phụ huynh cũng nên dành thời 
gian để trao đổi với các con về các tin tức, sự kiện mới và đang diễn ra 
trong khu vực để giúp các con mở mang kiến thức. Khả năng tư duy của 
các em có thể được phát triển thông qua việc lên kế hoạch cho các ngày 
trong Kỳ nghỉ, ví dụ như: sắp xếp các buổi đi xem phim, ngủ qua đêm với 
bạn bè, tìm những quyển sách mới để đọc hoặc tham gia tô màu cùng với 
các em, viết nhật ký về các sự kiện diễn ra trong suốt Kỳ nghỉ, đi thăm 
quan những địa điểm mới lạ, tổ chức và làm những việc các em chưa từng 
làm trước đây như làm slime hoặc làm những sản phẩm thủ công có thể 
tìm thấy trên mạng. Quý Phụ huynh cũng nên tạo cơ hội để các em có thể 
giúp cha mẹ lập kế hoạch cho kỳ nghỉ của cả gia đình, hoặc xây dựng một 
số mô hình như ngôi nhà hình khối hoặc mô hình xây dựng. Ngoài ra, chơi 
các trò chơi chiến lược với các em như Nim, UNO, Chinese Checker, Cờ 
Tỷ Phú, Reversi, v.v cũng là cách để cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ 
năng tư duy và quan trọng là sẽ giúp các con giảm thời gian sử dụng máy 
tính. 
 

Kỳ nghỉ hè có thể sẽ là một khoảng thời gian bận rộn và thú vị cho các em 
với rất nhiều những dự định trước mắt. Tôi xin chúc Quý Phụ huynh và các 
em học sinh có một Kỳ nghỉ hè Tháng Bảy tuyệt vời bên gia đình của mình. 
 

Trân trọng, 

Tiến sĩ  Noel Geoghegan  
 
Thông điệp từ Thầy Điều phối viên Khối THCS Quốc tế 
 

Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Trong những ngày cuối của Năm học này, tôi xin 
chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh vì tất cả những 
nỗ lực và sự ủng hộ Quý vị dành cho Nhà trường 
trong suốt Năm học vừa qua. Tôi thực sự hy vọng 
rằng tất cả các em học sinh đã đạt được kết quả thi 
xứng đáng với công sức học tập của mình trong Kỳ 
thi học kỳ. 
 
Tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các học sinh 
với những thành công mà các em đã đạt được 
trong Năm học này. Tôi xin chúc các em sẽ có một 
Kỳ nghỉ hè thú vị. Đối với những học sinh sẽ tiếp tục 
theo học vào Năm học tới, tôi chúc các em sẽ có một Kỳ nghỉ tuyệt vời và 
hy vọng rằng các em sẽ trở lại trường và sẵn sàng để bắt đầu một Năm 
học mới đầy hứng khởi. Đối với những học sinh sẽ không theo học vào 
năm tới, tôi chúc các em gặp nhiều may mắn trong tương lai. 
 
Trân trọng, 
Sean Stokes  
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November 2018 

Các lớp được ghép cặp với nhau để tạo ra những mẫu Aga-
mograph sáng tạo 

Học sinh vui vẻ tham gia thử thách agamograph. 

Học sinh đang thiết kế và trang trí cho tên lửa của lớp mình. 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda 
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang 
Mai District, Hanoi City 
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 
Tel: (84-24) 66661818  
Fax: (84-24) 62620639 

   http://gamudagardens.sis.edu.vn 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 
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SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 March 2019 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 May / June 2019 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

Tháng 5 /6 năm 2019 
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Thông điệp từ Thầy Điều phối viên Khối THCS Song ngữ 
 
Kính gửi Quý phụ huynh và học sinh, 
 
Vậy là chúng ta đã kết thúc một năm nữa đầy 
thú vị tại Trường Quốc tế Singapore. Tôi rất 
vinh hạnh khi được trở thành một phần của 
ngôi trường này và tôi hi vọng sẽ được tiếp 
tục gặp các em học sinh trong những Năm 
học sắp tới. 
 

Các em học sinh đã học tập rất chăm chỉ để 
hoàn thành tất cả các bài kiểm tra và chúng tôi 
rất hài lòng với những nỗ lực của học sinh. 
Sau khi các em học sinh hoàn thành kỳ thi, 
các em đã rất cố gắng luyện tập cho Buổi biểu diễn Văn nghệ cuối 
năm. 
  
Tôi đã rất ấn tượng với các màn trình diễn tuyệt vời của học sinh trong 
Buổi biểu diễn và nhất là khi các em đã rất chăm chỉ luyện tập vũ đạo. 
Tôi chắc chắn rằng Quý Phụ huynh cũng có cảm nhận như tôi! 
 
Trong Năm học tới, tôi sẽ đảm nhận vị trí Điều phối viên phụ trách khối 
Tiểu học. Tôi mong muốn sẽ có cơ hội làm việc với cô Schaefer nhiều 
hơn và giúp các giáo viên cũng như các em học sinh phát triển. 
 

Trân trọng, 

 

Paul McKenney  
 
 

Thông điệp từ Cô Điều phối viên Khối THPT 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Kỳ thi Học kỳ đã kết thúc! Cuối cùng cũng 
đến lúc các giáo viên và các em học sinh thư 
giãn. Các học sinh lớp IGCSE 1 đã làm bài 
kiểm tra Học kỳ vào tháng Năm vừa qua. Đối 
với nhiều môn học, đây là lần đầu tiên các 
học sinh làm bài thi Cambridge hoàn chỉnh. 
Sự chăm chỉ học tập của các em học sinh sẽ 
được thể hiện trong bảng điểm của các em. 
 
Tôi rất tự hào rằng tất cả các em học sinh đã 
nhìn nhận bài kiểm tra lần này một cách 
nghiêm túc và biết tôn trọng các học sinh 
khác trong thời gian làm bài thi. Kết quả cho 
Kỳ thi Cambridge sẽ được công bố vào ngày 13 tháng 8 năm nay. 
Chúc tất cả các em may mắn! 
 
Tôi hy vọng các em học sinh sẽ có một Kỳ nghỉ hè thư giãn và thoải 
mái để các em có thể quay trở lại trường tràn đầy năng lượng cho một 
Năm hoc với rất nhiều những thách thức mới. Tôi xin gửi lời chúc 
mừng đặc biệt đến các học sinh tốt nghiệp lớp GAC và A Level. Tôi 
chúc các em mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai. 
 

Trân trọng, 

 

Erin Roetker  
 

 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GẢDENS 

 October  2015 
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SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

November 2018 

Những tấm thiệp được thiết kế từ những bức vẽ của các em 
vẫn được bày bán tại văn phòng của trường. Lợi nhuận sẽ 

được quyên góp cho tổ chức từ thiện. 

Chúng tôi rất tự hào với những tác phẩm đẹp mắt, sáng tạo 
và nhiều màu sắc của các em học sinh 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda 
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang 
Mai District, Hanoi City 
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 
Tel: (84-24) 66661818  
Fax: (84-24) 62620639 
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Học sinh đã có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau thiết 
kế và phóng tên lửa. 
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Một số hình ảnh khác của các em học sinh trên sân khấu của Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm. 
 
 
 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ CAU GIAY 

 Month    2014 
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