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Principal’s Message 
Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, 
 
Thật là khó tin khi Học phần I đã kết thúc và học phần mới đã 
bắt đầu. Đây cũng sẽ là một học phần thú vị với nhiều niềm 
vui. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho một số dự án thú vị sắp tới.  

Ở rất nhiều trường mà tôi đã từng làm việc, SIS là nơi tôi nhận 
thấy sự hào hứng và nụ cười tươi tắn của các em vào mỗi 
buổi sáng nhiều nhất. Tuy vậy chúng tôi hy vọng được thấy 
những nụ cười đó đến trường vào lúc các giáo viên và nhân 
viên đã có mặt trước khi lớp học bắt đầu. Chúng tôi hiểu và 
thông cảm về thời gian khi phụ huynh cần đi làm vào thời điểm 
đó, hoặc gặp rắc rối với tình trang kẹt xe… Tuy nhiên, chúng 
tôi luôn quan tâm đến học sinh của mình. Giáo viên và nhân 
viên SIS sẽ đến trường khi bắt đầu thời gian làm việc lúc 8 
giờ sáng. Phụ huynh vui lòng đưa con đến trường sau 8 giờ sáng và trước khi lớp học bắt đầu vào 
lúc 8 giờ 30 sáng. Nếu như quý phụ huynh không thể đưa học sinh đến trường sau 8 giờ 30 và đón 
về trước 5 giờ chiều, quý phụ huynh vui lòng đọc và kí xác nhận vào THƯ XÁC NHẬN sẽ được gửi 
về. Hầu hết giáo viên và nhân viên sẽ rời khỏi trường sau khi giờ làm việc kết thúc vào lúc 5 giờ 
chiều. Ngược lại, tầng trên và các lớp học sẽ khóa cho đến 8 giờ sáng vì lí do an toàn. Vì vậy, quý 
phụ huynh và các em học sinh có thể ngồi đợi ở căn tin. Học sinh ở lại trường sau khi giờ làm việc 
kết thúc sẽ chờ tại phòng bảo vệ. 

STEM (Khoa Học, Công Nghệ, Kĩ Thuật Và Toán Học) sẽ được bắt đầu bằng câu lạc bộ STEM và 
các cuộc thi trong tương lai. Kế hoạch đang được thực hiện để học sinh tham gia vào cuộc thi chế 
tạo tên lửa mô hình và tên lửa nước. Chúng tôi cũng chuẩn bị cho cuộc thi thả trứng vào tháng 11. 
Vật gì có thể bảo vệ được quả trứng khi được thả từ trên mái nhà cao xuống? Hãy cùng chờ xem.  

Một lưu ý nhỏ, SIS sẽ gắn biển báo khu vực không khói thuốc. Vui lòng không hút thuốc trong khuôn 
viên của trường. Chúng tôi mong muốn học sinh thấy được rằng, hút thuốc có hại cho sức khỏe.  

Trân trọng,  

Larry Synclair 
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Một phần của California trong môn thể dục 
Lấy cảm hứng từ tuổi thơ của thầy Larry ở California, học sinh được học những 
nguyên tắc cơ bản để sử dụng dĩa nhựa như một môn thể thao trong các bài 
học thể dục. Rất dễ để chơi trò chơi này. Tuy nhiên, nghệ thuật ném dĩa 
nhựa đòi hỏi sự luyện tập chăm chỉ và lớp 4, lớp 6 đã tập được rất nhiều. 
Các em học sinh đã phát triển được kĩ năng để ném, bắt và giữ dĩa nhựa. 
Sau tất cả, các em bắt đầu nâng cao trình độ ném dĩa để chơi golf và bóng 
bầu dục bằng dĩa nhựa. Dĩa nhựa rất phổ biến ở các bãi biển ở California 
(và ở nhiều Bang khác nhau) trong nhiều năm. Ở một số trường đại học 
tại California, trò ném dĩa nhựa được xem là một môn thể dục. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niềm vui làm vườn 
Dự án trồng rau của thầy German đang trở thành tâm điểm chú ý trong 
lớp của thầy. Các em học sinh lớp Prep, lớp 1 và lớp 2 được tham gia 

vào các dự án nông nghiệp nhỏ, học về sự quan trọng, ảnh hưởng của 
việc canh tác đất. Kết quả cuối cùng – các em sẽ phát triển một sự hiểu 

biết lớn hơn về thế giới tự nhiên. Tại SIS, chúng tôi xem khu vườn của trường như một môi 
trường học tập tuyệt vời. Thông qua việc làm vườn, học sinh sẽ được học cách trở thành những 
người chăm sóc có trách nhiệm. Vì sao? Bởi vì làm vườn cung cấp cho học sinh nhiều cơ hội để 
đi bộ, nâng, mang, đào, trồng cây và cào đất, cũng như sự cân bằng và sự khéo léo, tất cả trong 
khi tham gia vào một hoạt động thú vị và hấp dẫn. 
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Classroom News 
 
Trong lớp Dâu Tây, các em học sinh được trao dồi và làm 
phong phú thêm từ vựng tiếng Anh bằng cách học từ 
như bác sĩ, nông dân, lính cứu hỏa, cảnh sát. Trong 
môn tự nhiên xã hội, các em được học thêm nhiều kiến 
thức và hiểu rõ hơn về nghề nghiệp như một bác sĩ làm 
gì mỗi ngày. Học từ thông qua nhận dạng trực quan 
luôn quan trọng. Học sinh đã đạt được sự hiểu biết 
nhiều hơn về hình dạng và màu sắc như hình vuông 
và xác định màu xanh lá cây và màu vàng. 
 
 
 
 
 

 Học sinh lớp Trái Dừa (K1/K2) đã thực hành các kỹ năng xã hội 
của các em - đặc biệt, cách chào hỏi người khác và thể 

hiện trách nhiệm. Ví dụ, học sinh nói lời tạm biệt với cha, 
mẹ hoặc vú em và sau đó đặt giày, túi và chai nước 
vào đúng nơi quy định. Trong môn Khoa học, các em 
đã học về đậu xanh. Trong trường hợp này, các giáo 
viên đã mang một số hạt đậu xanh và bông gòn và 
hướng dẫn học sinh cách trồng đậu xanh. Tất nhiên, 

các em cũng đang được chuẩn bị cho ngày lễ 
Halloween. Trong Nghệ thuật và Thủ công, các em đã 

học được cách xây dựng một con ma bằng giấy và 
bông. 

 
 
 
 
 
Trong lớp Trái Cam vui vẻ (Prep), các bước chuẩn bị cho lễ hội 
Halloween đã được thực hiện trong lớp thủ công và mỹ thuật. Các 
em học sinh. Học sinh đã học được cách làm những con dơi bằng 
giấy đáng sợ. Trong môn Toán, học sinh tiếp tục học cách đếm bằng 
tiếng Anh, tiến lên, lùi xuống cũng như hiểu các ký hiệu toán học (+, 
=) Các em đã học các phép đo: dài / ngắn; lớn/nhỏ; nặng/nhẹ; 
nhiều/ít. Bây giờ các em đang được dạy một khái niệm mới: cao / 
ngắn.  
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Trong lớp 2, các em học sinh đang được 
rèn luyện tài năng nghệ thuật của mình 
bằng cách học cách vẽ và tô màu phong 
cảnh. Các em cũng đã học về các kỹ 
năng xã hội trong thư viện, đây là cơ hội 
tốt để học sinh có được kiến thức hữu 
ích về cuộc sống xung quanh các em 
thông qua sách và sau đó các em có thể 
áp dụng những gì họ đã học được cho 
bài học của của mình. Trong khi đọc, 
nhiều học sinh đã có thể thảo luận ý kiến 
của mỉnh với giáo viên về những gì các 
em đã đọc.  

Chúng tôi luôn hoan nghênh các kỹ năng 
tư duy phản biện. Tất nhiên, các em 
đang được học về các từ ngữ và cấu trúc 
câu để nâng cao kỹ năng tiếng Việt của 
mình. Sau giờ học, học sinh có thể thực 
hành bằng cách sử dụng những gì các 
em đã học để thể hiện ý kiến và bộc lộ 
cảm xúc của mình. 
 

 

 
 
Học sinh trong lớp 4 đang được học 
về mô phỏng và ẩn dụ. Thầy Nick đã 
sử dụng video và công việc bằng 
văn bản để các sinh viên có thể xác 
định sự khác biệt giữa mô phỏng và 
phép ẩn dụ. Trong môn khoa học xã 
hội, học sinh đã học về thói quen ăn 
uống và sức khỏe. Điều này bao 
gồm việc phải duy trì một cuốn nhật 
ký thực phẩm và giúp phụ huynh 
kiểm tra một bữa ăn và sau đó viết 
lại công thức nấu ăn. Trong môn 
ngữ văn, các em được tìm hiểu về 
câu chuyện “Bàn chân kì diệu”: Một 
câu chuyện về tinh thần và sức sống 
của một người đàn ông tàn tật, có 
thể viết bằng chân vì anh ấy không 
thể dùng tay. 
 
 

 
Lớp 6 đang được học về ô 
nhiễm và nhận thức về môi 
trường. Đó là một kinh nghiệm 
thực tế để tìm hiểu về số 
lượng đáng kinh ngạc của ô 
nhiễm ở nhiều nơi khác nhau 
và tầm quan trọng để sống 
xanh. Trong môn tiếng Anh, 
các em đã học được cách 
phát biểu trực tiếp và gián 
tiếp, hiểu các trạng từ chỉ tần 
số, xác định các giới từ và các 
cụm từ tiền đề, và hiểu rõ hơn 
về các cấu trúc của thơ với 
vần điệu và lời nói   
 

 
 

Trong lớp 1, thầy German đã giảng dạy về việc sử dụng tiêu đề trong 
một câu và khi nào sử dụng chúng. Các em cũng đã được học về động 
từ to be trong thì hiện tại. Trong khi thực hành kỹ năng đọc của mình, 
các em đang được tìm hiểu về việc xác định trình tự của các câu 
chuyện. 
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    Nông dân nhỏ tuổi tại vườn 
 
Tại một trang trại địa phương ở Cần Thơ, 
học sinh, tham dự như là một phần của 
chương trình STEM, đã học cách trồng 
trọt như chuẩn bị đất. Học sinh sẽ áp 
dụng những kỹ thuật đã học từ nông trại 

để trồng cây 
và rau 
sạch ở 
trường. Học 
sinh từ Lớp 1 trở lên sẽ 
có đất đai và hạt giống của riêng mình 
và sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cây 
trồng. Trong tương lai, sau khi thu 
hoạch các em sẽ có thể bán lại sản 

phẩm của mình cho nông trại và kiếm tiền. 
Nông nghiệp là một cách giáo dục, và dạy 
học sinh của chúng ta chính xác nơi thức 
ăn của các em được sản xuất ra chính là 
một bài học. Vào ngày này, các em đã 
được học để lao động chăm chỉ và nỗ lực 
trồng trọt, phát triển và thu hoạch khi đến mùa 
vụ. 
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Học sinh của tháng 
Vào tháng 11 năm 2018, nhà trường bắt đầu 
một sự công nhận hàng tháng một học sinh 
xuất sắc vượt trội trong học tập, sự tham gia, 
kỷ luật và thái độ. 
 
Lê Trung Tín (Eric) – Lớp 6 
Eric đóng một vai trò tích cực như là hình mẫu 
cho các học sinh khác noi theo. Em ấy rất chú 
ý đến việc học của mình, luôn nỗ lực đóng góp 
vào các cuộc thảo luận trong lớp và có khiếu 
hài hước. Eric tham gia vào tất cả các hoạt 
động trong lớp học và luôn hỗ trợ các bạn của 
mình, những người có thể gặp rắc rối với một 
bài học nào đó. Tham vọng của em ấy cùng với 
khả năng thể thao của mình, thể hiện đặc điểm 
của một học sinh SIS thực sự. 
 



 
 

 
 

AUGUST 2018 

AUGUST 2018 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ CAN THO OCTOBER 2018 

E: enquiry@cantho.sis.edu.vn T: (84) 292 730 9988 www.cantho.sis.edu.vn 

 

 


