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Kính gửi Quý phụ huynh, 

Nhà trường cùng học sinh vừa trải qua khoảng thời gian bận rộn với 

chuyến thăm của Hiệp hội các trường học, đại học và cao đẳng khu 

vực phía Tây Hoa Kỳ (WASC), kiểm tra vận hành của trường, tổ 

chức dã ngoại, kỳ thi cuối năm và chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Một lần 

nữa, hơn cả sự mong đợi, các em học sinh đã xuất sắc vượt qua 

những thử thách cuối năm học. 

Trong năm nay, số học sinh đã tăng cao và nhà trường hi vọng sẽ 

chào đón nhiều học sinh mới hơn nữa. Hiện vẫn còn chương trình 

ưu đãi cho các em học sinh mới cho năm học kế tiếp. Nếu Quý phụ 

huynh có người thân hoặc bạn bè có nhu cầu đăng ký học cho con 

em tại trường, xin vui lòng chia sẻ thông tin trên đến họ. 

Nhà trường rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt với cô Su vào cuối năm 

học này. Cô từng là giáo viên chủ nhiệm lớp 3 Quốc tế và những 

cống hiến của cô dành cho các em học sinh sẽ mãi lưu lại trong tâm 

trí mọi người. Thay mặt toàn thể phụ huynh và học sinh, nhà trường 

chân thành cám ơn cô với những đóng góp quý giá. Xin chúc cô luôn 

vui vẻ với thời gian nghỉ hưu sắp tới và hi vọng sẽ giữ được liên lạc 

với cô. 

Thứ Hai (07/08/2017) sẽ là ngày khai giảng năm học mới. Những thử 

thách mới đang chờ đón các giáo viên, nhân viên nhà trường cùng 

các em học sinh và phụ huynh. Nhà trường hi vọng mọi người sẽ 

cùng hợp tác với nhau để dành những điều tốt nhất cho các em học 

sinh. Có một sự thay đổi lớn- đó là nhà trường sẽ gửi phiếu kết quả 

học tập qua email của phụ huynh thay cho việc gửi thư như thường 

lệ. Việc này nhằm mục đích tiết kiệm giấy và bảo vệ môi trường. Nhà 

trường sẽ tiến hành sự thay đổi trên vào quý 1 của năm học tới. 

Thay mặt tập thể cán bộ nhân viên, nhà trường xin chúc phụ huynh 

và gia đình một kỳ nghỉ tuyệt vời và tràn đầy niềm vui. Nhà trường 

cũng chân thành cám ơn tất cả quý vị phụ huynh đã hỗ trợ nhiệt tình 

trong năm học vừa qua. 

Trân trọng, 

 
Dudley Schroeder  
Hiệu Trưởng 
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Hiệu Trưởng 
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 Triển lãm kết quả học tập điện tử  
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Ảnh trên: Mừng lễ Quốc tế thiếu nhi 01/06/2017 

 

Ảnh trên: Một số học sinh thuyết trình về “Kết quả học tập điện 
tử” trong ngày đầu tổ chức 
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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.   

 

 TẦM NHÌN 

 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. 
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Ngày Quốc tế thiếu nhi của Khối Mẫu giáo 

Vào thứ Năm, ngày 01 tháng 06 năm 2017, học sinh khối Mẫu giáo -

Trường Quốc Tế Singapore tại Vũng Tàu đã tổ chức kỷ niệm ngày 

Quốc tế thiếu nhi. Các em bắt đầu Ngày Quốc tế thiếu nhi với nghệ 

nhân tạo hình bong bóng, một thành viên của Hiệp hội bóng bay 

chuyên nghiệp Vũng Tàu, và vui vẻ với nhiều hoạt động vui nhộn 

cùng bạn bè. Các em học sinh khối mẫu giáo cũng tham gia các 

hoạt động khác trong lớp với bạn bè và thầy cô như tô màu, vẽ 

tranh, làm tranh cát, v.v. Vào bữa ăn nhẹ buổi chiều, Ảo thuật gia 

xuất hiện. Các em học sinh đã rất bất ngờ và phấn khởi. 

Kết thúc ngày, tất cả các học sinh đã được tặng một món quà từ 

Ban Lãnh đạo của Trường Quốc tế Singapore. Đó quả thật là niềm 

vui vô giá khi nhìn thấy sự thích thú tràn ngập trên khuôn mặt của 

các em khi ra về vào buổi chiều. 

Phỏng vấn lớp 1 năm học 2017-2018 

 

Thật thú vị khi các bé lớp Dự bị Tiểu học sẽ lên lớp 1 sau kỳ nghỉ hè. 

Nhà trường đã phỏng vấn một số bé những suy nghĩ về sự khác biệt 

giữa Mẫu giáo và cấp 1. 

 

Học sinh lớp Dự bị Tiểu học Quốc tế chia sẻ rằng các bé sẽ không 

còn thời gian nghỉ trưa, có nhiều bài tập hơn và sẽ có thêm bạn mới. 

 

Học sinh lớp Dự bị Tiểu học Song ngữ A cho biết các bé sẽ phải 

chăm học hơn, sẽ không có thời gian ngủ trưa và phải chịu trách 

nhiệm cho hành động của mình vì giáo viên sẽ không hỗ trợ các bé 

nhiều như ở lớp Mẫu giáo. 

  

Lớp Dự bị Tiểu học Song ngữ B cho rằng mọi việc sẽ khó khăn hơn 

nhưng các bé rất thích thú vì có giáo viên mới, bạn mới và thời khóa 

biểu hoàn toàn khác. 

 

Chúc các em học sinh niềm vui và may mắn trong lớp 1 sắp tới! 

 

 

Ngày Quốc tế thiếu nhi của khối lớp 1 - IGCSE 

Hòa cùng không khí sôi nổi của lễ Quốc tế thiếu nhi trên cả nước, 

trường Quốc tế Singapore đã tổ chức ngày lễ đặc biệt dành cho các 

em học sinh.  

 

 

(Xem thông tin trang sau…) 

 

 

 

www.kinderworld.net 

Ảnh trên: Học sinh khối Mẫu giáo vui đùa trong ngày Quốc tế 
thiếu nhi 

 

Ảnh trên: Trong trang phục người Hawaii, các bé tập múa để biểu 
diễn vào lễ văn nghệ cuối năm học 

 

Ảnh trên: Lễ tốt nghiệp của lớp Dự bị Tiểu học 
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 (Tiếp nối thông tin trang trước…) 

Học sinh khối tiểu học và trung học đã tham gia một số hoạt động để 

ghi điểm cho đội nhà và một số hoạt động vui chơi khác. 

 
Nhiều học sinh rất thích các hoạt động ở hồ bơi, với những cuộc thi 
bơi như thi bơi tự do, thi bơi với phao ống và các trò chơi khác. Các 
em học sinh tìm kiếm quanh sân trường trong suốt trò chơi truy tìm 
đồ vật, và các em phải sáng tạo một câu chuyện dựa vào những 
mảnh ghép các em tìm được. 
  

Các em đã có thời gian nghỉ giải lao để thưởng thức kem giữa các 
hoạt động. Sau khi ăn trưa, các em thư giãn bằng một bộ phim và 
thưởng thức bắp rang. Các em đã kết thúc một ngày thật thú vị bằng 
một bữa tiệc pizza và các hoạt động nhảy múa. 

  

Các học sinh thực sự rất thích các hoạt động, thức ăn, quà tặng và 

niềm vui trong ngày. Đó là một món quà tuyệt vời để các em chào 

đón ngày đặc biệt của mình và thư giãn sau các kỳ thi. 

 

 Ngày “Triển lãm kết quả học tập điện tử” 

Vào Thứ Tư, ngày 14 tháng 6, học sinh từ lớp 4 đến lớp 8 đã mang 

máy tính xách tay và máy tính bảng để trình bày tác phẩm của mình 

trong ngày tổ chức “Triển lãm kết quả học tập điện tử” hàng năm lần 

thứ nhất của trường. Mục đích của ngày này là chia sẻ và kỷ niệm 

các hoạt động học tập và thành tích của học sinh trong suốt năm 

học thông qua kết quả học tập điện tử. Các học sinh trình bày và 

chia sẻ quá trình học tập và thảo luận về các dự án khác nhau trong 

thời đại của công nghệ và học tập vào thế kỷ 21. 

Kết quả học tập điện tử bao gồm những ví dụ thực tiễn về các mẫu 

bài tập như viết luận văn và nghiên cứu, tác phẩm nghệ thuật, và tài 

liệu đa phương tiện được tổng hợp rất dễ nhìn và đầy đủ thông tin. 

Các bạn học sinh đã lập những trang mạng rất ấn tượng và những 

vật ảo kỹ thuật số nhằm giới thiệu quá trình học tập xuất sắc tại 

trường. Hoạt động trên được tổ chức như một tiêu chí đánh giá của 

WASC và được ứng dụng quy trình nhận xét việc học tập thông qua 

những mục tiêu học tập toàn trường. Ngoài ra, học sinh cũng có cơ 

hội áp dụng kỹ năng thuyết trình khi trình bày về tác phẩm của mình 

trước toàn trường, các em cũng được phỏng vấn và nhận nhiều 

nhận xét chân thành từ bạn bè, thầy cô và cán bộ nhân viên của 

trường.  

Buổi thuyết trình đã diễn ra thành công tốt đẹp và nhà trường rất tự 

hào về học sinh vì những kiến thức mà các em đã đạt được trong 

năm nay. 

  

 

 

Ảnh trên: Nhóm học sinh lớp 4 đang chơi trò “Truy tìm đồ vật” 

 

Ảnh trên: Thầy cô cùng học sinh cùng tham gia trò chơi “ Bóng 
nước”  

 

Ảnh trên: Thầy Dudley đang lắng nghe phần thuyết trình “Kết quả 
học tập điện tử” từ Lily – học sinh lớp 7 Song ngữ 
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Lễ tốt nghiệp và chương trình biểu diễn văn nghệ cuối năm 

Vào sáng thứ Ba ngày 20 tháng Sáu, các em học sinh đã diễn tập 

văn nghệ cuối năm tại nhà hàng Maxim’s. Các em vô cùng thích thú 

khi được đưa đến nơi diễn tập bằng xe buýt. Hội trường trở nên sôi 

nổi với trang phục diễn, âm nhạc và tiếng hò hét hưởng ứng của 

học sinh khi được thưởng thức các tiết mục mà các lớp đã chuẩn bị 

trong thời gian qua. Các em đã diễn tập rất xuất sắc và vô cùng hào 

hứng với lễ tốt nghiệp chính thức.  

Lễ tốt nghiệp chính thức đã diễn ra rất suôn sẻ và tốt đẹp vào thứ 

Năm, ngày 22 tháng Sáu. Các vị phụ huynh cảm thấy bất ngờ và 

thú vị với những tiết mục, đồng thời học sinh cũng nhận được nhiều 

sự tán thưởng.  

Xin chúc mừng các em học sinh đã nhận giải thưởng cũng như các 

bé tốt nghiệp Mẫu giáo và trở thành học sinh lớp 1 vào năm học 

mới. Nhà trường chúc các bé những điều tốt đẹp nhất.  

Tạm biệt và chào đón năm học mới  

Như thường lệ, khi năm học kết thúc, nhà trường sẽ phải tạm biệt 

một số giáo viên giỏi cũng như học sinh vốn là những gương mặt 

quen thuộc của trường vì họ sẽ chuyển đến sinh sống và học tập 

các quốc gia khác, hoặc sẽ tốt nghiệp và học Đại học.  

Nhà trường xin gửi lời chào thân ái đến cô Susan Bagnall vì cô 

không chỉ nghỉ công tác tại trường mà sẽ nghỉ hưu. Hiện cô đang 

nghỉ hưu và trở về quê nhà tại New Zealand để tận hưởng cuộc 

sống và du lịch. Cô tốt nghiệp trường Cao đẳng  Sư phạm năm 

1967 và dạy học gần 50 năm, nhà trường tin rằng hiện cô đang có 

một kỳ nghỉ rất dài! Nhà trường hi vọng cô sẽ luôn gặp những điều 

tốt đẹp và sẽ luôn nhớ đến cô cùng các em học sinh. 

Nhà trường rất mong đợi năm học mới vào tháng Tám. Mọi người 

sẽ chào đón giáo viên mới đến từ khắp mọi nơi trên thế giới để chia 

sẻ những trải nghiệm văn hóa phong phú cho các em học sinh. Hi 

vọng rằng các bạn học sinh mới sẽ kết bạn và cùng đoàn kết trong 

học tập với bạn bè để cùng nhau phát triển tiến bộ hơn. Nhà trường 

cũng mong đợi các bậc phụ huynh mới sẽ chia sẻ kinh nghiệm mới 

trong cuộc sống với học sinh và họ sẽ trở thành một phần quan 

trọng trong việc học hỏi của con em mình. Cuối cùng, nhà trường hi 

vọng sẽ gặp lại những gương mặt thân quen để xây dựng trường 

trở thành một môi trường lý tưởng của những cá nhân trí thức, 

những người giao tiếp tự tin, những công dân có trách nhiệm, 

những người có kiến thức công nghệ thông tin và tư duy phản biện!     

Chúc mọi người sẽ có kỳ nghỉ vui vẻ! Hẹn gặp lại vào thứ Hai 

(07/08/2017). 

  

 

 

 

 

 

Ảnh trên: Chào tạm biệt cô Susan – giáo viên chủ nhiệm lớp 3 Quốc 
tế - sẽ nghỉ hưu sau 50 năm dạy học  

Ảnh trên: Lớp 1 và 2 Quốc tế trong tiết mục múa Greek Sirtaki 

Ảnh trên: Lớp 5 Song ngữ và Quốc tế cùng kết hợp trong điệu 
múa dân gian Ý 
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