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Thư từ Hiệu trường 

Chào mừng đến với Học phần 2, năm học 2022-2023. 

Cuối Học phần 1, Nhà trường đã trải qua những tuần lễ đầy bận rộn với 

nhiều hoạt động như OBV, Ngày hội Thể thao và Ngày Phụ nữ Việt Nam. 

Các em học sinh và thầy cô giáo đã bắt đầu Học phần 2 đầy hứng khởi 

với Tuần lễ Văn học, Halloween cũng 

như bắt đầu các cuộc thi thể thao liên 

trường. Chúng tôi cũng đã tổ chức Kỳ 

thi Tốt nghiệp Bậc Tiểu học Singapore 

dành cho học sinh quốc tế (iPSLE) đối 

với Học sinh Lớp 7 năm nay. 

      

     Xin cảm ơn Quý Phụ huynh đã 

tham gia buổi họp Phụ huynh – Giáo 

viên. Việc giữ liên lạc chặt chẽ giữa 

Nhà trường và Phụ huynh là rất có ích 

cho học sinh theo dõi tình hình học tập 

của các em, giúp các em tiến bộ hơn.  

      

      Gần đây, Nhà trường đã triển khai 

một buổi thực tập phối hợp về Phòng 

cháy Chữa cháy cùng với Đội Cảnh sát 

Phòng cháy Chữa cháy - Công An 

Quận Hoàng Mai. Đây là một cơ hội tuyệt vời để thực hành các quy trình 

thoát nạn của Nhà trường trong không gian hỏa hoạn mô phỏng với khói, 

còi báo động và xe cứu hỏa. Nhà trường chân thành cảm ơn Công An 

Quận Hoàng Mai về cơ hội này cũng như đã giúp đào tạo tập thể giáo 

viên, nhân viên trong công tác phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra đây còn 

là cơ hội cho các học sinh nhỏ tuổi của chúng tôi có thể nhìn cận cảnh 

Xe cứu hỏa. Đây có thể là thời điểm thích hợp để các gia đình thảo luận 

về các biện pháp đảm bảo an toàn và phòng cháy chữa cháy tại nhà với 

các em học sinh. 

 

     Nhà trường cũng đang trong công tác chuẩn bị đón đoàn kiểm định 

của Hiệp hội các trường phổ thông và Cao đẳng Miền Tây Hoa Kỳ 

(WASC). Đây là một quá trình quan trọng để nâng cao chất lượng giáo 

dục, nơi Nhà trường muốn thực hiện Kế hoạch Hành động Toàn trường 

mới cho giai đoạn 2022-2025. Chúng tôi đã phân tích một loạt dữ liệu 

học tập và phát triển các mục tiêu dưới đây để hỗ trợ sự phát triển toàn 

trường. 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI  GAMUDA GARDENS 
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 Thông điệp từ Hiệu phó khối THCS  

 Thông điệp từ Phụ trách Học vụ Chương trình 

Cambridge 

 Thông điệp từ Phụ trách Học vụ Chương trình 

Tiếng Anh 

 Thông điệp từ Phụ trách Học vụ Chương trình 

khối THCS 

 Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Việt 

Nam khối THCS 

 Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Việt 

Nam khối Tiểu học 

 Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Việt 

Nam khối Mầm non 

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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Trao Chứng chỉ Dyned  Sách mang lại nụ cười! 

Cậu bé Phù thủy nhí Harry! Ramses Vĩ Đại!  

Diễn tập Phòng cháy Chữa cháy. 
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Hội chợ Từ thiện Giáng sinh năm nay sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022. Quý Phụ huynh vui lòng sắp 

xếp thời gian và Nhà trường sẽ thông báo thông tin chi tiết về Hội chợ tới Quý Phụ huynh trong thời gian sớm nhất.  

 

Cảm ơn tất cả Quý Phụ huynh gần đây đã tham gia vào cuộc khảo sát dành cho phụ huynh. Cuộc khảo sát đã cung cấp cho 

Nhà trường những thông tin quan trọng cũng như xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Nếu Quý Phụ huynh muốn chia sẻ bất kỳ 

mối quan tâm hoặc ý tưởng nào, xin vui lòng thông báo với Nhà trường để sắp xếp một buổi gặp mặt. 

 

Trân trọng. 

Christopher Bradley 

Hiệu trưởng 
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Thông điệp từ Hiệu phó khối THPT  

Đổi vị trí lớp học khối AS: 

     Các lớp AS-A và AS-B đã chuyển từ tầng ba xuống tầng hai từ đầu Học phần 2. Cả giáo 

viên và học sinh đều đã dần quen với phòng học mới dù có đôi chút khác lạ. Do chưa đưa 

vào sử dụng nhiều nên các phòng học này đều mới hơn. Bên cạnh đó, việc chuyển phòng 

học xuống tầng hai có thể giúp học sinh rút ngắn thời gian di chuyển. 

 

Các phòng học trên tầng ba sẽ được sử dụng để tổ chức các kỳ thi như kỳ thi Tốt nghiệp Bậc 

Tiểu học Singapore dành cho học sinh quốc tế (Singapore) sắp tới và kỳ thi Quốc tế Cam-

bridge (IGCSE, AS và A-Level). Với cách bố trí mới này, học sinh sẽ có riêng một tầng để khi 

làm bài thi không bị ảnh hưởng bởi các lớp học xung quanh. 

 

Môn Tiếng Trung:  

 

     Chúng ta biết rằng việc học ngôn ngữ rất cần sự chăm chỉ và định hướng nghiêm túc. 

Hiểu rõ điều này, Nhà trường đã cung cấp cho học sinh các lớp IGCSE lựa chọn trình độ 

tiếng Trung mà các em muốn học. Bắt đầu từ tuần này trong Học phần 2, học sinh các lớp IGCSE đã chọn môn Tiếng Trung 

làm môn thi cho kì thi Cambridge sẽ học với tốc độ phù hợp với các em. Đối với những học sinh có hứng thú tìm hiểu về ngôn 

ngữ và văn hóa Trung Quốc, các em sẽ tham gia lớp học tiếng Trung phổ thông trong khi những học sinh muốn có một 

chương trình học tiếng Trung nâng cao hơn sẽ tham gia lớp Tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai. 

     

     Một số học sinh lớp IGCSE 2 đã chọn học tiếng Trung phổ thông giờ đây cảm thấy thoải mái hơn với tốc độ dạy và học. 

Các học sinh lớp IGCSE 1 chọn tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai giờ đã có thêm động lực khi các bạn trong lớp có cùng đam 

mê và mục tiêu với mình. 

     Học sinh Ngô Thanh Hùng đến từ lớp IGCSE 1A đã chọn học tiếng Trung như ngoại ngữ thứ hai cho biết: "Đối với em, đó 

là một thử thách lớn. Tiếng Trung là môn học em muốn cải thiện và em sẵn sàng cố gắng hết sức mình" 

     Vũ Thu An, học sinh cũng đã chọn học tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai, cho biết, "Em muốn cải thiện tiếng Trung của 

mình vì em muốn vào một trường đại học quốc tế." 

     Học sinh Trần Quang Dũng chia sẻ, "Em muốn sử dụng khả năng nói tiếng Trung của mình trong giao tiếp với những người 

nói tiếng Trung khác. Em cảm thấy lớp học này sẽ giúp em thực hiện được mong muốn đó." 

      

     Với cách phân nhóm mới này, học sinh của chúng tôi có thể tập trung hơn vào những gì các em muốn học mà không phải 

lo lắng về khả năng của mình. Như thường lệ, các giáo viên dạy tiếng Trung của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp và sẽ làm 

cho bài học trở nên thú vị với học sinh. Cô Laura Kong sẽ dạy tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai trong khi cô Song Mei sẽ dạy 

tiếng Trung phổ thông ở lớp IGCSE 1. Cô Laura Kong chia sẻ, "Tôi đã sẵn sàng dạy các học sinh lớp IGCSE 1, và tôi hy vọng 

các em cũng sẵn sàng." 

     Đối với học sinh các lớp IGCSE 2, cô Song Mei sẽ phụ trách cả hai môn tiếng Trung phổ thông và tiếng Trung như ngôn 

ngữ thứ hai. Cô Song Mei chia sẻ: “Tôi rất vui với kết quả của các lớp. Tôi sẽ hỗ trợ và hướng dẫn tất cả học sinh phù hợp với 

khả năng của các em."  

 

     Nếu quý vị có bất kỳ vấn đề nào cần trao đổi, vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email: 

amos.lee@gamudagardens.sis.edu.vn 

     Trân trọng, 

     Amos Lee 
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Thông điệp từ Hiệu phó khối THCS 

     Các hoạt động của khối THCS 

     Học sinh khối THCS đã tham gia rất nhiều hoạt động thú vị của Nhà trường như Ngày hội 

Thể thao, các Câu lạc bộ sau giờ học. Ở Học phần I các em học sinh các khối lớp 6, 7, 8 

Quốc tế đã khởi động chương trình Outward Bound Vietnam (OBV) tại kì quan tuyệt đẹp – 

Vịnh Hạ Long.  

 

     Khi tham gia chương trình trải nghiệm OBV và liên hệ với chương trình Giáo dục Đạo 

đức của trường, học sinh nhận ra rằng những đức tính mà nhà trường rèn luyện đã giúp các 

em đạt được những thành công lớn. Làm việc nhóm và Hợp tác là hai phẩm chất chiếm ưu 

thế trong khóa huấn luyện OBV 5 ngày 4 đêm. Từ tập thể dục buổi sáng, cùng nhau làm bè 

trên biển, nấu bữa sáng và bữa tối tại trại, hợp tác là phẩm chất mà tất cả học sinh được rèn 

luyện. Có lẽ, phẩm chất quý giá nhất mà học sinh được kiểm chứng chính là tính tự lập, tính 

kiên trì và sự linh hoạt để vượt qua sự mệt mỏi sau các hoạt động cả ngày.  

 

     Giá trị cốt lõi của khóa huấn luyện OBV là khơi dạy tinh thần kiên trì để giúp học sinh đối diện và xử lí các thử thách học tập 

phía trước. Bởi vậy, học sinh thường xuyên được khuyến khích để vượt qua qua giới hạn của bản thân, nhưng cũng thật ngạc 

nhiên, năng lượng của các em chưa bao giờ cạn. Các em luôn lạc quan và nhanh chóng nạp đầy năng lượng như thể những 

thách thức mới, hoạt động mới giữ cho các em tràn đầy nhiệt huyết. Đồ ăn tại Khu huấn luyện đều ngon, phong phú và luôn sẵn 

sàng phục vụ học sinh. Thật tuyệt vời khi thấy học sinh cùng làm việc nhóm và chia sẻ với bạn bè. Học sinh cũng học được tính 

kiên nhẫn khi cùng nhau chuẩn bị những bữa ăn cho cả nhóm và trải nghiệm một hoạt động cộng đồng. Trải nghiệm thưởng thức 

Pizza tại khu Huấn luyện – Pizza vô cùng ngon miệng. Các học sinh SIS khi nhìn thấy bức ảnh đã thốt lên: “Các bạn đã làm như 

thế nào vậy?” Và câu trả lời của các học sinh THCS trở lại trường sau kì Huấn luyện đó là: “Hãy tham gia OBV và tìm hiểu nhé!” 

 

     Mặc dù lúc đầu học sinh có vẻ hơi e ngại khi làm việc với các Huấn luyện viên của OBV. Nhưng ngay sau đó, các rào cản đã 

sớm được phá bỏ và cảm giác tự tin bắt đầu hình thành với mỗi thành viên trong nhóm. Các Huấn luyện viên rất quan tâm và 

chăm sóc học sinh vậy nên học sinh SIS rất tôn trọng người hướng dẫn của mình. OBV chắc chắn đã nắm bắt được chương trình 

Giáo dục Đạo đức của chúng tôi, và chắc chắn truyền cảm hứng để bồi dưỡng, đào tạo những học sinh có phẩm chất đạo đức 

vững vàng, những người mà Nhà trường hy vọng sẽ đóng góp tích cực cho thế giới trong tương lai. 

      

     Charles Howgill.  

Pizza phong cách OBV. 
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Thông điệp từ Phụ trách Học vụ Chương trình Cambridge 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Xin chúc mừng học sinh các lớp IGCSE, AS và A-Level đã nhận được kết quả kì thi Cam-
bridge tổ chức vào Tháng Sáu năm 2022. 

 

Mười một học sinh của nhà trường sẽ tiếp tục tham gia các kì thi Cambridge tổ chức vào 
tháng 11 năm 2022. Kì thi sẽ bắt đầu từ thứ Hai, ngày 10 tháng 10 và kết thúc vào thứ Tư, 
ngày 16 tháng 11. Chúc các em học sinh sẽ đạt kết quả tốt nhất! 

 

Bên cạnh đó, nhà trường cũng nhắc nhở các em học sinh bắt đầu đăng kí cho các kì thi 

Cambridge tổ chức vào tháng 6 năm 2023 từ tháng 12 năm 2022. Thời hạn đăng kí cụ thể 

sẽ được thông báo chi tiết hơn tới học sinh. 

 

Nếu có bất kì câu hỏi nào về các kì thi Cambridge, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với tôi tại địa chỉ email:  

maria.batac@gamudagagardens.sis.edu.vn. 

 

Trân trọng, 

 

Maria Batac 

Thông điệp từ Phụ trách Học vụ Chương trình Tiếng Anh 

Kính gửi Quý Phụ huynh , 

 

Học phần 2 đã bắt đầu thật rộn ràng và thú vị. 

 

Các học sinh đã có cơ hội tham gia Tuần lễ Văn học từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10. Ngày 

thứ Hai, học sinh được nghe các giáo viên Kể chuyện ngắn tương tác trên hệ thống loa phát 

thanh toàn trường. Gian hàng sách đến từ nhà sách Bookworm diễn ra vào ngày thứ Ba và 

sự kiện Word Sports vào thứ Tư là hai hoạt động thành công tiếp theo. Thứ Năm, học sinh 

đã đọc thuộc lòng các bài thơ bỏ túi. Tuần lễ Văn học đã khép lại bằng một bài kiểm tra 

nhằm kiểm tra kiến thức của học sinh về các thuật ngữ chuyên ngành. Bên cạnh đó, học 

sinh cũng đã làm rất tốt khi tham gia cuộc thi viết của Nhà trường. 

 

Sự kiện tiếp theo được học sinh hưởng ứng rất nhiệt tình là Halloween. Các lớp tham gia 

cuộc thi trang trí cửa lớp và lớp học. Học sinh vô cùng hào hứng và đã sáng tạo ra những 

khung cảnh hài hước và rùng rợn. Các học sinh cũng có cơ hội trình diễn những bộ trang phục sáng tạo của mình trong Lễ diễu 

hành trang phục Halloween tại buổi sinh hoạt Toàn trường. 

 

Tôi rất ngạc nhiên trước sự sáng tạo và trang phục độc đáo của các em học sinh và mong muốn được chiêm ngưỡng các tác 

phẩm sáng tạo của học sinh trong năm nay. 

 

Trân trọng, 

 

Lizl Beneke-Brent 

Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, Km 

4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội  

Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 

Tel: (84-24) 73041777  

Trang 5 / 11 
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     Tháng 10 là một tháng có nhiều hoạt động của Nhà trường khi các CLB buổi chiều tiếp tục diễn ra sôi 

nổi cũng như các đội Cầu lông, Bóng đá và Bóng rổ của Nhà trường chuẩn bị thi đấu Giải Thể thao Hà 

Nội trong Học phần 2. 

      

     Tháng 10 cũng là tháng diễn ra Ngày hội Thể thao liên nhà dành cho học sinh Mầm non, Tiểu học, 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. 

 

     Ngày hội thể thao Mầm non là một ngày thú vị với các trò chơi phối hợp, cuộc thi ăn bánh và các 

cuộc đua. Đây cũng là lần đầu tiên tham gia Ngày hội Thể thao đối với một số học sinh và các em rất 

thích thú với các trò chơi được thiết kế tốt bởi chính cô Elfe Aguilar, giáo viên môn Giáo dục Thể chất 

của Nhà trường. Tôi rất tự hào về học sinh bởi các em đã thể hiện rất tuyệt vời, háo hức và tràn đầy 

năng lượng. Cảm ơn cô Elfe và đội ngũ giáo viên, nhân viên KIK đã cùng nhau tổ chức sự kiện này. 

     Ngày hội Thể thao Tiểu học là một sự kiện tràn đầy năng lượng khác được thiết kế bởi cô Elfe Aguilar. Học sinh thi đấu bóng 
chuyền hơi ngoài trời - một trò chơi đầy thử thách đòi hỏi tinh thần đồng đội, giao tiếp và sự kiên nhẫn. Ban đầu, học sinh của 
chúng tôi gặp khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của giáo viên, các em đã tham gia đông đảo, hào hứng và thi đấu xuất sắc. Trong 
khi đó, tại Nhà Đa năng, học sinh cũng thi đấu môn bóng ném và tất cả đều rất vui. Tôi rất vui với ứng xử ấn tượng của các em 
học sinh cũng như năng lượng mà các em có sẽ đảm bảo ngày Hội diễn ra suôn sẻ. 

     Ngày hội Thể thao cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông là một trong những sự kiện rất được mong đợi diễn ra vào 
cuối Học phần 1. Bản thân tôi và các giáo viên Giáo dục Thể chất như thầy Ben và thầy Hendrik đã giới thiệu một số trò chơi mới 
cho học sinh, chẳng hạn như ‘throwball’ (một sự kết hợp giữa bóng ném, bóng rổ và bóng lưới) – môn thể thao đầy thử thách và 
có tính cạnh tranh cao. Học sinh cũng tham gia thi đấu các môn điền kinh như chạy cự ly 100m và từ góc nhìn của một khán giả 
thì cuộc đua là một điểm nổi bật của ngày hội Thể thao. 

     Nhìn chung, cách ứng xử và sự tham gia của học sinh rất tuyệt vời cũng như đội ngũ giáo viên, nhân viên của chúng tôi đã hỗ 

trợ hết sức nhiệt tình. Cùng nhau, chúng tôi đã cho thấy Trường Quốc tế Singapore có một tinh thần thể thao tuyệt vời. 

 

      Cuối cùng, Học phần 1 kết thúc với trận bóng đá giao hữu giữa Giáo viên, Nhân viên và Học sinh. Chúng ta đã bị đánh bại với 
tỉ số 3-1 và tất cả chúng tôi đã vô cùng ấn tượng bởi khả năng tuyệt vời của học sinh. Các em đã thể hiện bản lĩnh cũng như tinh 
thần thể thao, tinh thần đồng đội tuyệt vời và mang lại chiến thắng cho các em. Mặc dù đây là một trận đấu mang lại niềm vui chiến 
thắng cho cả hai đội, các em học sinh đã thể hiện đúng lúc sự quả cảm hết mình để nắm bắt chiến thắng. Xin gửi lời cảm ơn sâu 
sắc tới tập thể giáo viên, nhân viên và các em học sinh đã tham gia hoặc ủng hộ các đội. 

     Học phần 2 sẽ yêu cầu sự tập trung cao độ, cả trong lớp học và trong thi đấu thể thao. Tôi chúc các vận động viên của chúng ta 

những điều tốt đẹp nhất, và mong được thấy kết quả của các em trong các trận đấu sắp tới. 

 

     Michael Christensen  

Ngày Hội Thể thao 

Khối Tiểu học. 

Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, Km 

4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội  

Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 

Tel: (84-24) 73041777  
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Thông điệp từ Phụ trách Học vụ Chương trình Việt Nam khối THCS 

Quý phụ huynh học sinh thân mến,  

Tháng 10 đã trôi qua thật nhanh với khá nhiều hoạt động bổ ích, hứng thú trong đó trọng tâm là kỳ thi giữa 

học kỳ 1. Tôi xin vui mừng thông báo với sự hỗ trợ của quý phụ huynh, các học sinh của hệ song ngữ đã 

hoàn thành tốt đẹp bài kiểm tra giữa học kỳ I. Kết quả của bài kiểm tra sẽ được giáo viên thông tin tới học 

sinh và quý phụ huynh học sinh trong tuần 2 của học phần 2. Thông qua kết quả của đợt kiểm tra này, 

Giáo viên dạy chương trình Việt Nam sẽ có những kế hoạch tiếp theo để hỗ trợ học sinh có thành tích học 

tập tốt hơn nữa.  

Các hoạt động ngoại khoá học tập khác như: Ngày hội thể thao, Tuần lễ phát triển văn hoá đọc, Lễ hội Hal-

loween cũng được tổ chức đầy chuyên nghiệp với những hoạt động bổ ích giúp phát triển những kỹ năng mềm, rèn luyện thể chất 

và tăng thêm hứng thú trong việc học tập cho các em.  

Tháng 11 cũng sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Kỳ họp phụ huynh thường niên lần thứ nhất, tuần lễ Toán học, lễ tri ân 

thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam… Những sự kiện này sẽ được các giáo viên gửi thông tin đến quý phụ huỵnh trong lịch 

trình học tập 2 lần mỗi tuần. Chúng tôi mong chờ sẽ nhìn thấy sự tiến bộ, sự hào hứng của các em học sinh trong từng ngày đến 

trường và mong sẽ luôn nhận được sự ủng hộ, đồng lòng từ quý phụ huynh học sinh.  

Nếu quý vị có bất kỳ vấn đề nào cần trao đổi, vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email: 

anh.nguyenthihuyen@gamudagardens.sis.edu.vn 

Trân trọng! 

Nguyễn Thị Huyền Anh 
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Thật nhiều đầu sách để tham khảo! 

Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, Km 

4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội  

Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 
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Thông điệp từ Phụ trách Học vụ Chương trình Việt Nam khối Tiểu học 

Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh yêu quý! 

Tháng 10 đã khép lại nhưng dư âm của những niềm vui và tiếng cười, sự say mê và tích cực của các 

em học sinh khi tham gia các hoạt động học tập, ngoại khoá thì vẫn còn mãi.  

Các em học sinh khối 4,5 đã có chuyến tham quan, trải nghiệm và học tập tại bảo tàng Phụ nữ Việt 

Nam. Tại đây, các em học sinh đã được trải nghiệm ba chủ đề khác nhau, mô tả vai trò quan trọng của 

người phụ nữ Việt Nam qua ba góc độ: “Phụ nữ trong gia đình”, “Phụ nữ trong lịch sử” và “Thời trang 

nữ”. Qua lời kể chuyện của hướng dẫn viên, các em học sinh đã có thêm những kiến thức lịch sử, hiểu 

thêm vai trò và giá trị của người phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Nhờ 

đó, các em hình thành, phát triển lòng tự hào và biết ơn với những người phụ nữ Việt Nam, càng thêm 

trân trọng và kính yêu những người bà, người mẹ vẫn luôn đồng hành, chăm sóc cho các em mỗi ngày. Đây cũng chính là nguồn 

tư liệu dồi dào và quý giá để các em học sinh xây dựng các bài thuyết trình chất lượng cho cuộc thi thuyết trình “Chân dung người 

phụ nữ Việt Nam tiêu biểu”.  

Đến với cuộc thi thuyết trình, các em học sinh khối 4, 5 đã thể hiện kĩ năng hợp tác nhóm, khả năng thuyết trình tự tin và sáng tạo 

tuyệt vời của mình. Ban tổ chức đã lựa chọn ra 5 đội xuất sắc nhất để trao giải Nhất, Nhì, Ba. Các đội chiến thắng còn có vinh dự 

trình diễn màn thuyết trình xuất sắc của mình cho các em học sinh khối 1, 2, 3 nghe và được các em yêu thích, hưởng ứng. “Con 

cảm thấy rất vui và tự hào”– đó là một trong những lời chia sẻ của các em. 

Bên cạnh đó, dự án tháng 10 còn nhận được rất nhiều những bức tranh rực rỡ sắc màu, đong đầy tình cảm yêu thương của các 

em học sinh dành cho bà và mẹ của mình. Ban tổ chức xin kính mời Quý Phụ huynh cùng chiêm ngưỡng một số bức tranh tuyệt 

vời của các em.  

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Quý Phụ huynh! 

Trần Thị Thuý Vân 

Tác phẩm  

“Chân dung người phụ nữ tôi yêu” 

Học sinh khối 4,5 tham quan bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 

Các em học sinh chăm chú lắng nghe câu chuyện  

  về những người mẹ Việt Nam anh hùng 

Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, Km 

4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội  

Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 

Tel: (84-24) 73041777  
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Thông điệp từ Phụ trách Học vụ Chương trình Việt Nam khối Mầm non 

 
Kính chào Quý Phụ huynh! 

Các con Học sinh yêu quí! 

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào đội ngũ BGH cũng như toàn thể Giáo viên còn đang bỡ 

ngỡ hồi hộp đón chào các con trong những ngày đầu đến lớp vậy mà đã kết thúc 1 học phần. Học 

Phần 1 đã qua và đã để lại những cảm xúc đẹp, những ấn tượng mạnh mẽ trong lòng chúng tôi. Các 

con của chúng ta dường như lớn hơn, trưởng thành hơn biết yêu thương các bạn và gần gũi với cô 

giáo nhiều hơn.  

Tháng 10 sắp trôi qua, các con của chúng ta đã rất hào hứng vui mừng chào đón Ngày hội Thể thao. 

Từ các học sinh bé nhỏ nhất trường lớp Nursery class đến lớp Prep đều rất hào hứng, nhiệt tình 

tham gia vào các hoạt động như: Thi ăn bánh, Thi rót nước vào chai, Nhảy bao bố, Bò thấp chui qua 

cổng, Thi chạy và đặc biệt là tiết mục biểu diễn nhảy flashmod mở màn vô cùng sôi động và phấn khích. Các con đã được rèn 

luyện độ dẻo dai, khéo léo và sức bền qua các cuộc thi để rồi vỡ òa hạnh phúc khi nhận được phần thưởng và huy chương vàng, 

bạc, đồng cho sự cố gắng và nỗ lực hết mình. Chúng tôi rất tự hào về các con.  

An toàn phòng cháy chữa cháy là một trong những bài học quan trọng và hữu ích đối với các bạn học sinh nhỏ tuổi. Các con rất 

hào hứng khi được gặp các chú lính cứu hỏa ngoài đời thật và thấy rằng các chú ấy thật thân thiện và tốt bụng biết bao. Các bạn 

nhỏ reo hò thích thú với màn phun nước từ xe chữa cháy. Đó thực sự là những trải nghiệm vô cùng thú vị! 

Chúng ta hãy cùng chào đón Học Phần 2 với thật nhiều năng lượng tích cực, mang đến tình yêu thương ấm áp, hạnh phúc đến 

với các con, để các con cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một ngày vui! 

Chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị cho lễ hội Halloween vào ngày 31 tháng 10 tới. Quý vị hãy cùng chờ đợi những hoạt động thú vị  

của các con nhé! 

 

Chúng tôi rất vui được lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị qua email: thuy.vuthi@gamudagardens.kinderworld.edu.vn. 

Trân trọng! 

Vũ Thị Thủy  

Ngày Hội Thể thao KIK  
Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, Km 

4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội  

Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 

Tel: (84-24) 73041777  
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  SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ CAU GIAY 

 Month    2014 
 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 February 2019 

   http://gamudagardens.sis.edu.vn 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 March 2019 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 April 2019 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

September  2019 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

November 2019 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

Tháng 10 năm 2022 

Lễ Halloween KIK  Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, Km 

4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội  

Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 

Tel: (84-24) 73041777  

Trang 11 / 11 


