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NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ Hiệu trưởng 

 Thông điệp từ Hiệu Phó 

 Thư từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

thuật (Khối Tiểu Học) 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

thuật (Khối Trung học Cơ sở) 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

thuật (Khối Trung học Phổ thông) 

 Bản tin từ Hội học sinh Trung học 

Thư từ Thầy Hiệu Trưởng 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học 
sinh, 
 

Học phần 1 sắp kết thúc và tôi rất vui khi 
chứng kiến các em học sinh đã bắt nhịp 
được với năm học mới và chăm chỉ học 
tập. Đi một vòng quanh trường, tôi dễ dàng 
nhận thấy các em đều miệt mài học tập, 
nhiệt tình tham gia thảo luận với bạn bè và 
các thầy cô giáo. Một trong những Mục tiêu 
Giáo dục Toàn trường của trường Quốc tế Singapore là giúp các 
em học sinh thể hiện được sự tiến bộ trong học tập và không 
ngừng phấn đấu để đạt được kết quả học tập tốt hơn. Trong Buổi 
họp Phụ huynh học phần 1 vào hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 
10 tới đây, Quý vị có thể thấy được thành quả sự cố gắng của các 
em thông qua Báo cáo học tập của Học phần 1. 
 

Buổi Họp Phụ huynh sẽ được tổ chức vào hai buổi chiều và Quý vị 
Phụ huynh sẽ có dịp gặp gỡ các thầy cô giáo của các em để tìm 
hiểu về sự tiến bộ của các em trong thời gian vừa qua. Quý Phụ 
huynh vui lòng sắp xếp thời gian đến tham dự buổi Họp Phụ huynh 
bởi đây là cơ hội để Quý vị có thể lắng nghe những ý kiến phản hồi 
quan trọng từ các thầy cô, từ đó có thể có định hướng giúp các em 
chuẩn bị và ôn tập tốt cho bài kiểm tra học kì I sắp tới. 
 
Nhà trường cũng đã tổ chức một chương trình Trung thu đầy niềm 
vui và màu sắc cho học sinh toàn trường. Các em đã vô cùng thích 
thú với những màn biểu diễn ảo thuật phong phú, đặc biệt là màn 
múa Lân sôi động của các nghệ sĩ xiếc. Tôi hi vọng là tất cả các em 
đã có một Tết Trung thu vui vẻ bên gia đình của mình. 
 
Chuyến thăm của trường Đại học Edinburgh Napier 
 

Vào ngày 27 tháng 9, Nhà trường đã rất hân hạnh được chào đón 
đoàn đại biểu đến từ trường Đại học Edinburgh Napier (ENU) - đối 
tác  chiến lược của Tập đoàn KinderWorld  đến thăm trường. 
Trường Đại học Edinburgh Napier thuộc top 20 trường đại học 
danh giá của Anh Quốc với tỉ lệ sinh viên ra trường kiếm được việc 
làm rất cao.  
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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.   

SỨ MỆNH 

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. 

Nguyễn Gia Khánh 8LA nhận Cúp 
chiến thắng trong cuộc thi đánh vần Spelling Bee 

Tại Trường Quốc tế Singapore, Chúng tôi đào tạo 

nên những học sinh: 

  Tự tin và sáng tạo 

  Có kĩ năng giải quyết vấn đề tốt 

  Giao tiếp hiệu quả 

  Có ý thức văn hóa dân tộc 

  Năng động và hiểu biết 
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Mục đích của chuyến viếng thăm lần này là nhằm thúc đẩy mối quan hệ 
hợp tác giữa Đại học Edinburgh Napier với KinderWorld và Trường Cao 
đẳng Quốc tế Pegasus (PIC) – cơ sở giáo dục bậc cao của Tập đoàn 
KinderWorld. 
 

Thông qua các thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Pegasus và ENU, sau 
khi hoàn thành các khóa học thuộc Chương trình Cao đẳng Nâng cao 
theo khung bằng cấp Úc của Pegasus, các em học sinh có thể chuyển 
tiếp lên năm thứ 3 của chương trình Cử nhân của Đại học ENU và nhận 
bằng tốt nghiệp. Có thể thấy rằng học sinh trường Quốc tế Singapore sẽ 
có thêm nhiều lựa chọn hơn cho con đường học vấn sau này của mình. 
  
Tự quản lí các đồ đạc có giá trị ở trường 
 

Quý Phụ huynh và các em học sinh vui lòng lưu ý rằng việc mang các 
đồ dùng, vật dụng có giá trị đến trường là không cần thiết và nếu các em 
học sinh mang đồ đạc có giá trị đến trường thì các em phải có trách 
nhiệm tự quản lí đồ của mình. Mỗi học sinh đều có tủ cá nhân để cất giữ 
đồ đạc và các em nên mang theo khóa riêng để đảm bảo an toàn cho tủ 
đồ của mình. Nếu tủ cá nhân được khóa bằng mật mã, các em lưu ý là 
không được chia sẻ mật mã với bạn bè. 
 

Các sự kiện trong tháng tới: 
 

 Họp Phụ huynh vào ngày 04/10/2016 và 05/10/2016 
 Nghỉ hết học phần 1 từ ngày 17/10/2016 đến ngày 21/10/2016  

 

Trân trọng, 
Shane Blood 
 

Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 
Kính chào quý Cha mẹ học sinh! 
Cô chào các em yêu quý! 
 

Tám tuần đầu của năm học mới trôi qua thật 

nhanh, thật hào hứng, đầy cố gắng của thầy và 

trò khối song ngữ - SVIS! 

 

Sau Lễ khai giảng tưng bừng, náo nức, ban Giám 

hiệu nhà trường đã chỉ đạo các lớp nhanh chóng 

ổn đinh nền nếp, kỉ cương ngay từ đầu năm học. 

Tiết học đầu tiên sau Khai giảng, học sinh toàn trường được học Nội 

quy nhà trường; Nội quy lớp học; Kiểm tra sách vở; sắp xếp bàn 

ghế, tủ sách, Giáo viên hướng dẫn các em tư thế ngồi  học, viết bài, 

vân vân để các em học tập và vui chơi nghiêm túc, an toàn. Đặc biệt, 

các em lớp 1 và lớp 6 được thày cô hướng dẫn tỉ mỉ, làm quen với môi 

trường học tập mới. Một vài biểu hiện chưa ngoan của các em đều 

được các giáo viên chủ nhiệm, cùng ban Giám hiệu phối hợp với Cha 

mẹ học sinh giải quyết thấu đáo. 

 

Song song với học tập và rèn nền nếp kỉ cương, các em còn được tham 

gia một hoat động truyền thống vô cùng hấp dẫn, đó là Lễ Hội Trung 

thu – ngày Tết của tuổi thơ, Tết sum họp, được tổ chức vào chiều 15-9, 

đúng ngày Rằm tháng Tám. Hôm đó, các em được thưởng thức màn 

múa Lân truyền thống đặc sắc và các tiết mục Xiếc vui nhộn.  
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thuyết trình trước các em học sinh trong trường 

Múa Lân sư rồng trong ngày Tết Trung thu 

Cô Dương Thanh Nghị 
phát biểu khai mạc Tết Trung thu 
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Lễ Hội đã đem đến cho các em một không khí phấn khởi, tươi vui để học 

tập tốt hơn, đoàn kết hơn! 

 

Thưa Quý vị! Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành, ủng hộ của 
Quý vị trong việc phối hợp giáo dục các em học sinh ngày một ngoan 
hơn, chăm chỉ, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức; thực hiện đúng, đầy 
đủ các nhiệm vụ thày cô giao và thỏa lòng mong đợi của Cha mẹ! 
 

Rất vui được chia sẻ với Quý vị theo địa chỉ email: 
nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn 
 

Trân trọng, 
Dương Thanh Nghị 
 

Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối Tiểu học) 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 

Các em học sinh đã có một khởi đầu tràn đầy 
năng lượng cho Học phần 1. Công tác giảng dạy 
của các thầy cô giáo đều diễn ra suôn sẻ thông 
qua những hoạt động thú vị và tạo ra nhiều cơ 
hội học tập tuyệt vời cho học sinh. Nhà trường 
cũng vừa chào đón thêm một giáo viên mới, cô 
Marenke phụ trách lớp 5L. Cô Marenke đến từ 
Nam Phi và sẽ mang lại cho các em học sinh 
Tiểu học những phương pháp giảng dạy và 
cách tiếp cận theo chuẩn mực quốc tế. Xin chân thành cảm ơn sự trợ 
giúp của các bậc Phụ huynh và các thầy cô giáo trong việc nâng cao tầm 
quan trọng của một nền giáo dục tốt cho các em học sinh tại SIS @ Ga-
muda Gardens.  
 

Chương trình học tại trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens là 
chương trình học theo tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế theo các tiêu chí 
Chương trình của Bộ giáo dục Singapore. Chương trình cung cấp nền 
tảng vững chắc cho các em học sinh thông qua việc khuyến khích các 
em tham gia vào các trải nghiệm học tập đầy thách thức nhưng mang lại 
hiệu quả cao. Nhà trường đặt mục tiêu mỗi học sinh cần được trang bị để 
trở thành một công dân toàn cầu có kiến thức và hiểu biết sâu rộng.   
 

Như Quý vị đã biết “Đọc sách là yếu tố cốt lõi của một nền giáo dục 
tốt” và Quý phụ huynh nên khuyến khích các em học sinh mượn sách từ 
thư viện để đọc thêm.  Quý vị cũng nên bố trí thời gian hợp lí để các con 
có cơ hội đọc sách tại nhà… Bên cạnh những quyển sách đã có ở nhà, 
sách ở thư viện cũng là một lựa chọn tuyệt vời để khuyến khích các em 
nâng cao kiến thức và trình độ hiểu biết của bản thân. 
 

Nhà trường cũng khuyến khích các cầu thủ nhí chơi bóng đá trong sân 
bóng mới vào các ngày dành riêng cho học sinh Tiểu học là thứ Hai và 
thứ Ba hàng tuần. Buổi họp Phụ huynh sẽ sớm được tổ chức để các Quý 
vị Phụ huynh có cơ hội gặp gỡ các thầy cô giáo và tìm hiểu thêm về sự 
tiến bộ của các em. Mong Quý vị sắp xếp thời gian đến dự buổi Họp Phụ 
huynh này. Nhà trường cũng luôn chào đón Quý Phụ huynh đến trường 
trao đổi với các thầy cô giáo khi Quý vị thấy cần thiết.  
 
Lịch học bận rộn của trường được Nhà trường xây dựng dựa trên cơ sở 
chương trình học liên tục được cải tiến sẽ mang lại lợi ích to lớn cho tất 
cả giáo viên và học sinh của Trường. 
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Các em học sinh hào hứng 
tham gia trò chơi cùng chú hề 

Tiến sĩ Noel trao giấy khen “Ngôi sao của tuần” 
cho các em học sinh Tiểu học 

Ngài Ricky Tan và thầy Shane Blood trò chuyện 
cùng các em học sinh về lựa chọn trường đại học 
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Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bậc Phụ huynh và các thầy cô 
giáo đã hỗ trợ và động viên các em học sinh luôn cố gắng hết sức mình. 
Xin Quý vị vui lòng liên hệ với tôi nếu có thắc mắc hay vấn đề cần giải 
đáp. 
 
Trân trọng,  
Tiến sĩ Noel Geoghegan   
 

Thông điệp từ điều phối viên phụ trách học thuật 
(Trung học Cơ sở) 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 

Vậy là Học phần 1 sắp kết thúc. Có  thể nói 
các em học sinh và các thầy cô giáo đã có một 
khởi đầu đầy hứa hẹn. Một tín hiệu đáng 
mừng là có rất đông các em học sinh đăng kí 
tham gia vào các câu lạc bộ/ hoạt động ngoại 
khóa (ECA). Các câu lạc bộ/ hoạt động ngoại 
khóa của nhà trường diễn ra vào các buổi 
chiều thứ Hai và thứ Năm hàng tuần sau giờ 
học. Chương trình này giúp các em học sinh 
có cơ hội được tham gia và tìm hiểu về rất nhiều môn thể thao, các trò 
chơi và các hoạt động khác nhau dưới sự hướng dẫn tận tình của các 
thầy cô giáo dày dặn kiến thức và kinh nghiệm. 
 

Tính đến thời điểm này, các câu lạc bộ ngoại khóa diễn ra trên sân bóng 
là những câu lạc bộ thu hút được nhiều học sinh nhất với 40 học sinh 
tham gia câu lạc bộ Bóng đá và 10 em tham gia câu lạc bộ Bóng Gaelic. 
Hiện nay các em vẫn đang tích cực luyện tập để nâng cao kĩ thuật cũng 
như sức khỏe và Nhà trường rất mong được mời các đội bóng của các 
trường khác đến thi đấu giao hữu với đội bóng của nhà trường để các 
em học sinh có cơ hội cọ sát và giao lưu trên sân bóng mới của trường.  
 

Các câu lạc bộ thú vị khác cũng được nhiều học sinh hưởng ứng  bao 
gồm Bóng rổ, Ban nhạc Rock, Nhiếp ảnh, Mô hình Liên Hợp Quốc và 
nhiều câu lạc bộ khác nữa. Xin được cảm ơn thầy Yoann Labrue, giáo 
viên điều phối của chương trình ngoại khóa cùng tất cả các em học sinh 
và giáo viên đã tham gia vào chương trình của Học phần này. Ngoài việc 
giúp các em học sinh có được hồ sơ đẹp khi ứng tuyển vào các trường 
đại học, các chương trình ngoại khóa này còn giúp tăng cường trải 
nghiệm học tập của các em học sinh và cũng giúp cho các hoạt động của 
trường thêm phong phú. Chúng tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều học sinh 
tham gia câu lạc bộ/hoạt động ngoại khóa hơn nữa trong Học phần 2 sắp 
tới. 
 

Trân trọng, 
John Shoulders 
 

Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách 
học thuật (Trung học Phổ thông) 
 

Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
Tuần cuối cùng của Học phần 1 đang đến gần. 
Giáo viên và các em học sinh sẽ nhanh chóng 
bước sang những học phần tiếp theo của năm 
học 2016 - 2017.  
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Học phần 2 là học phần rất quan trọng vì công tác dạy và học của 
thầy và trò trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens bắt đầu 
bước vào giai đoạn căng thẳng hơn, hối hả hơn. Chính vì thế tôi 
muốn nhân cơ hội này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ôn tập, 
ngay cả ở giai đoạn đầu này của năm học. Dù phương pháp học tập 
của các em có khác nhau nhưng tất cả các em đều cần ôn lại bài vở 
để nắm vững những kiến thức đã học. 
 

Cách tốt nhất để học tập hiệu quả là các em phải tổ chức và sử dụng 
thời gian một cách hợp lý và lên kế hoạch học tập cho giai đoạn tiếp 
theo. Thời gian đến kì thi không còn nhiều, vì vậy những việc sau đây 
rất quan trọng với các em: 
 
1. BỎ tất cả những việc làm không cần thiết (ví dụ như chơi Mine-
craft) 
2. HOÃN những việc không quá quan trọng để làm vào lúc khác và 
tập trung vào việc ôn tập (ví dụ như có thể tranh thủ dọn dẹp phòng 
khi nghỉ giải lao) 
3. DÀNH RIÊNG một khoảng thời gian nhất định để làm những việc 
cần thiết khác (ví dụ như đi thăm người thân, họ hàng) 
4. BẮT TAY VÀO HỌC!  
 

Tôi luôn sẵn lòng trao đổi với các em học sinh muốn thảo luận thêm 
về chiến lược học tập sao cho hiệu quả. Xin Quý vị vui lòng liên hệ 
với tôi qua hòm thư điện tử: louise.ellis@gamudagardens.sis.edu.vn. 
 

Trân trọng, 
Louise Ellis 

 

Bản tin từ Hội Học sinh Trung học 
 

Hội Học sinh Trung học xin chào mừng các bạn đã trở lại trường 
trong năm học mới 2016-2017 và chúc các bạn một năm học tràn đầy 
niềm vui. Chúng tôi là tiếng nói đại diện của các học sinh trong 
trường với mong muốn biến mỗi năm học tại Trường Quốc tế Singa-
pore tại Gamuda Gardens trở thành năm học thú vị nhất. Trong 
những năm học vừa qua, chúng tôi đã tổ chức rất nhiều sự kiện từ 
những buổi liên hoan, vũ hội quy mô lớn cho đến những buổi bán 
hàng nhỏ nhằm quyên góp tiền cho các sự kiện lớn, đồng thời giúp 
cho những ngày học ở trường thêm lí thú. 
 

Một trong những dự án đáng tự hào nhất của Hội là buổi gây quỹ từ 
thiện hàng năm có tên “Ngày mặc trang phục tự do” – trong đó tất cả 
số tiền thu được sẽ được chuyển thẳng đến quỹ từ thiện mà Hội đã 
chọn. Năm nay, với quy mô lớn hơn, Hội Học sinh hi vọng sẽ tạo ra 
những sự kiện tuyệt vời và những kỉ niệm đáng nhớ hơn nữa. 
 

Với mục tiêu đó của Hội, các bạn hãy cùng chờ đón những điều tuyệt 
vời, những sự kiện chưa từng có và những bất ngờ thú vị nhé. Đầu 
tiên, chúng ta sẽ tổ chức liên hoan mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam, lễ 
hội Halloween và tất niên 2016! Để biết thêm thông tin, các bạn nhớ 
truy cập trang Facebook “Hội Học sinh Trung Học SIS” nhé. 
 

Xin cảm ơn sự hợp tác và trợ giúp của các bạn. Điều này có ý nghĩa 
rất lớn với chúng tôi. Vì các bạn và vì một năm học tuyệt vời! 
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