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Kính gửi Phụ huynh 

Chào mừng học phần 2 đã đến. Nhà trường hy vọng rằng học sinh và 

Quý phụ huynh đã có kỳ nghỉ thư giãn sau khoảng thời gian tất bật với 

công việc và học tập. Nhà trường mong đợi một học phần thành công 

và mong muốn luôn nhận được sự đóng góp nhiệt tình của Quý Phụ 

huynh. Nhà trường đã sắp xếp tách lớp K2 Song Ngữ. Cô Vân Anh sẽ 

chủ nhiệm lớp đến khi cô Hương trở lại trường sau kỳ nghỉ thai sản.  

Hội chợ Từ thiện Giáng Sinh thường niên sẽ diễn ra tại trường vào Thứ 

Sáu 08/12 vào lúc 6 giờ chiều. Năm ngoái, quỹ từ thiện được trao cho 

tổ chức Phẫu Thuật Nụ Cười, nhằm giúp trẻ em trên khắp Việt Nam có 

được điều kiện y tế tốt hơn. Mục đích của tổ chức là mang lại nụ cười 

xinh cho các em. Nhà trường mong muốn nhận được sự chung tay góp 

sức từ Quý Phụ huynh để hoạt động của tổ chức được thành công hơn.  

Một số thông tin lưu ý trong học phần mới: 

Ở học phần 2, học sinh cần ôn tập nỗ lực hơn nữa để đạt được kết quả 

tốt nhất trong các kỳ thi: 

- Tuần 1 tháng 12 - Thi Học kỳ Một khối Song Ngữ - Lớp 1G - 9G 

- Từ ngày 02 đến 10/01 - Thi Học kỳ Một của Chương trình Quốc tế và 

Tiếng Anh của khối Song Ngữ  

- Để biết thêm thông tin về các kỳ thi, phụ huynh vui lòng tham khảo 

Lịch Thi Học kỳ mà Nhà Trường đã gửi cho phụ huynh Lớp 1 đến Lớp 

9. 

Nhà trường xin chúc mọi điều tốt đẹp đến học sinh và Quý Phụ huynh 

trong học phần 2 và chúc các em có kết quả tốt trong kỳ thi học kì 1 

sắp tới. 

Trân trọng 

Dudley Schroeder 

Hiệu trưởng 

 

 

 

THÔNG TIN KỲ NÀY 

 Thư chào mừng và báo cáo của 

Hiệu trưởng 

 Thông tin từ khối Mẫu giáo 

 Tết Trung thu 

 Ngôi sao thư viện 

 Thuyết trình trong lễ chào cờ 

Ảnh trên và dưới: Nhà trường tổ chức Lễ hội Trung thu cho các 
em 
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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.   

 

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. 

 

 TẦM NHÌN 

 SỨ MỆNH 

www.kinderworld.net 
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Thông tin lớp 7 Song Ngữ 

Năm nay, lớp 7 Song Ngữ đã chào đón rất nhiều gương mặt mới. Đó 

là Hanie, Hải, Alice, Anna và Minh. Các bạn rất sáng tạo, đoàn kết, tự 

tin và có tinh thần trách nhiệm cao. Cả lớp rất tích cực học tập. Đây sẽ 

là một năm tuyệt vời cho các bạn lớp 7 Song Ngữ với tràn ngập niềm 

vui, tiếng cười và kết quả học tập cao. 

Ngôi sao thư viện 

Thư viện của trường mới đây đã có nhiều thay đổi lớn.  Một trong số 

đó là việc giới thiệu chương trình Danh hiệu Ngôi Sao Thư Viện. Mỗi 

tháng, một vài em học sinh được chọn làm Ngôi sao thư viện. Đây là 

những học sinh yêu thích đọc sách, thường xuyên ghé thăm thư viện, 

đọc sách đều đặn mỗi tháng và thể hiện sự hiểu biết và ứng dụng kiến 

thức mà các bạn đã học được thông qua việc đọc sách. Danh hiệu 

Ngôi Sao Thư Viện sẽ do các giáo viên và cô thủ thư bầu chọn. Phụ 

huynh hãy khuyến khích các em đến thư viện và chăm chỉ đọc sách. 

Đọc sách là một kỹ năng bổ ích và chắc chắn sẽ giúp củng cố vốn từ 

và kỹ năng tiếng Anh của các em. 

Dự án Viễn Cảnh Toàn cầu - IGCSE 1 
 
Chia sẻ của Học sinh Valentina lớp IGCSE1 
 
Trong bộ môn Viễn Cảnh Toàn cầu của Lớp IGCSE1, thầy Paul đã sắp 

xếp một cuộc gọi Skype với một số bạn học tại trường Nữ sinh 

Frensham ở Mittagong, New South Wales, nước Úc. Các bạn đã hỏi 

chúng em một số câu hỏi. Chúng em cũng nhận được lời khuyên và 

kinh nghiệm bổ ích cho các dự án nhóm sắp tới. 

Các bạn đưa ra một số lời khuyên rất hay và giúp chúng em biết nên 

làm gì để đạt điểm cao trong các dự án nhóm. Chúng em chia thành 

các nhóm bốn người và thay phiên nhau trò chuyện với các bạn. Một 

vài chủ đề dự án của các bạn là Nạn bắt cóc trẻ em, Đánh thuế trên 

sản phẩm vệ sinh của Phụ nữ, và Chủ nghĩa cực đoan Tôn giáo. Đây 

là tất cả những chủ đề rất mới với em và em không biết nhiều về chúng, 

nhưng các bạn đã nhiệt tình giải thích và em đã học được rất nhiều 

điều! Chúng em cũng đã gửi các bài khảo sát trong tuần và một số câu 

hỏi từ bảng khảo sát đã được nêu ra trong cuộc gọi Skype. Theo em, 

thật tuyệt vời khi được trao đổi với các bạn đã thực hiện dự án nhóm 

này, các bạn đã đưa ra lời khuyên cũng như giúp chúng em học hỏi từ 

những kinh nghiệm của các bạn rất nhiều. 
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Ảnh trên: Tập thể lớp 7 Song Ngữ 

Ảnh trên: Ngôi sao thư viện tháng Mười gồm: Nhi lớp 7 Quốc tế, 
và Kỳ Anh lớp 3 Song Ngữ 

Ảnh trên: Học sinh IGCSE 1 đang trò chuyện với học sinh trường 
Frensham Girls’ School tại Úc 
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Tết Trung Thu 

Tết Trung Thu luôn là thời gian đặc biệt dành cho học sinh với màn 

múa lân cùng điệu nhảy lắc lư thú vị, và đây chắc chắn là điểm nhấn 

của lễ hội tuyệt vời này trong năm nay. 

Nhà trường tổ chức các tiết mục đặc biệt được trình diễn bởi các em 

học sinh có năng khiếu, toàn thể giáo viên và học sinh đã rất bất ngờ 

với các tài năng nhí của chúng ta. 

Sau các màn trình diễn, mọi người đã rất phấn khởi tham gia  chương 

trình đố vui  của Kevin và Annie lớp  IGCSE 1. Nhiều tiếng cười vang 

lên khi các bạn dùng mông đập nổ bóng, các em phấn khởi rạng ngời 

khi tranh nhau trả lời câu hỏi để giành giải thưởng.   

Màn múa lân diễn ra tại sân trường trong giờ ra chơi đã khiến các 

em học sinh thích thú khi được thưởng thức buổi trình diễn sôi động 

với vũ đạọ và trang phục ấn tượng. 

Sau tiết mục múa lân, các em cùng nhau ăn bánh Trung Thu và 

chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. 

Triển Lãm Khoa học 

Vào Thứ Tư cuối cùng của Học phần  1, ngày 11 tháng 10, học sinh 

từ Lớp 4 trở lên đã cùng tham gia buổi Triển Lãm Khoa học SIS. 

Chủ đề năm nay là Phương pháp Khoa học. Các bạn phải tự xây 

dựng các giả thuyết của mình và thử nghiệm chúng bằng các thí 

nghiệm thực tế. Các em đã nghiên cứu nhiều ý tưởng khoa học, từ 

cách nhiệt độ ảnh hưởng đến sức hút của nam châm, đến khả năng 

hấp thụ nước của tã, từ sự bay hơi của chất lỏng đến độ cao núi lửa 

phun trào. 

Có nhiều bạn đã rất sáng tạo và am hiểu về chủ đề của mình. Rất 

khó khăn cho giám khảo để quyết định đội nào chiến thắng. Những 

bạn đoạt giải sẽ được trao giải vào buổi sinh hoạt chung toàn trường 

hàng tuần. Nhà trường sẽ có thông tin chi tiết hơn về các bạn trong 

bản tin tháng tiếp theo. 

Hoạt động này thu hút sự tham gia của Phụ huynh và học sinh kéo 

dài tới khoảng 6 giờ tối. Xin cảm ơn sự tham gia và hỗ trợ nhiệt tình 

của tất cả mọi người.  

 

 

Ảnh trên:  Các bạn trong trang phục áo dài xếp hàng chờ đến lượt 
diễn của lớp vào Lễ hội Trung thu  

Ảnh trên: Các em đang mong đợi màn múa lân độc đáo 

Ảnh trên: Thí nghiệm sự bay hơi của chất lỏng do Stephen, Hạnh và 
Uyên lớp 8 Quốc tế thực hiện 
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Thông tin từ khối Mẫu giáo 

Các lớp Mầm non tổ chức Ngày hội Thể thao và Gia đình lần thứ 3 

vào thứ Sáu ngày 13 tháng 10 năm 2017. Ngày hội được khai mạc 

với bài phát biểu của cô Marianne, Trưởng học vụ khối Mẫu giáo và 

thầy Mark, Phó Hiệu Trưởng. 

“Nhảy bao bố với mũ bảo hiểm” là trò chơi đầu tiên với sự tham gia 

của các giáo viên. Bốn lớp học thể hiện tài năng với tiết mục Múa/Tập 

thể dục. Tiếp theo đó là các trò chơi thi đua khác nhau dành cho học 

sinh các lớp Mầm non, K1, và K2 trong khi học sinh Dự bị Tiểu học 

chơi trò “Vượt chướng ngại vật”. Phụ huynh cũng rất hào hứng cùng 

các em tham gia vào một số trò chơi. Sự hỗ trợ tận tâm của Phụ huynh 

đã đóng góp rất nhiều cho sự thành công tốt đẹp của sự kiện. Nhà 

trường rất mong đợi đến các sự kiện tiếp theo trong thời gian tới. 

Hoạt động ngoài trời của lớp 1 và lớp 2 Quốc tế 

Vào ngày cuối cùng của Học phần, cô Brittany và cô Yến – giáo viên 

Lớp 1 và lớp 2 Quốc tế - đã có buổi hoạt động ngoài trời tại trường. 

Đây là tiết thực hành về một buổi dã ngoại trong sách Tiếng Anh Lớp 

2. Để có trải nghiệm thực tế, học sinh đã mang theo gấu bông cùng 

đồ ăn nhẹ và có một buổi dã ngoại nhỏ tại trường. Ý tưởng về thực 

phẩm tốt cho sức khỏe đã thay đổi một chút, vì đây là ngày cuối cùng 

của Học phần và các bạn đã học tập rất chăm chỉ nên xứng đáng 

được thỏa thích ăn uống. Các em đã rất vui vẻ và nhà trường chắc 

chắn rằng các bạn đang mong đợi những cuộc phiêu lưu với tiếng 

Anh cùng cô giáo của mình trong Học phần 2. 

Chuyến dã ngoại của lớp 4 và 5 Quốc tế 

Các bạn học sinh hai lớp 4 và 5 Quốc tế đã nhận ra tầm quan trọng 

của việc trở thành những công dân tích cực và có trách nhiệm. Vào 

cuối Học phần 1, các bạn học sinh đã đến thăm Trung tâm Bảo trợ 

Trẻ em tại Long Hải vào buổi sáng để làm đồ thủ công và chơi đùa 

cùng các bạn tại đây. Các em đã tạo ra những quả cầu sức khỏe bằng 

bong bóng và cát, làm chong chóng bằng chai lọ tái chế để vui chơi 

cùng nhau. Sau đó, các học sinh của SIS quay trở lại Vũng Tàu 

thưởng thức bữa trưa tuyệt vời tại công viên. Để thư giãn sau giờ 

trưa, mọi người cùng xem một bộ phim vui nhộn "The LEGO Ninjago". 

Lớp 4 và 5 Quốc tế đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và hy vọng 

sẽ sớm trở lại thăm các bạn tại trung tâm bảo trợ! 

Sự kiện đặc biệt: 
 
20 tháng 11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam  
 
08 tháng 12 - Hội chợ Từ thiện Giáng sinh 

 

 

 

 

 

 

Ảnh trên: Mọi người vui vẻ tham gia ngày Hội thao 

Ảnh trên: Lớp 1 và 2 Quốc tế trong buổi dã ngoại  tại trường 

Ảnh trên: Mark lớp 4 Quốc tế đang làm chong chóng cùng một học 
sinh của Trung tâm Bảo trợ trẻ em ở Long Hải 
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