
 

 

 E: enquiry@cantho.sis.edu.vn T: (84) 292 7301 777 www.cantho.sis.edu.vn 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ CAN THO 

AUGUST 2018 

AUGUST 2018 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ CAN THO FEBRUARY 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Thông điệp từ Hiệu trưởng: Lời cảm ơn 
 
Gửi toàn thể mọi người, 

Năm học này được kết thúc một cách rất khác biệt, vì vậy tôi muốn bắt đầu 

bản tin cuối cùng của năm học này bằng lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả học 

sinh và phụ huynh. 

Những đợt bùng phát của Covid-19 ở Việt Nam khiến hoạt động của chúng ta 

phải khựng lại. Nhà trường luôn vững tin và dũng cảm vượt qua đại dịch. Giữa 

những khó khăn trong mùa đại dịch ở Cần Thơ nói riêng và của cả Việt Nam 

nói chung, nhà trường thấy rằng tất cả mọi người đang đấu tranh để ngăn 

chặn sự lây lan của vi rút. Nhà trường đã luôn sẵn sàng và đồng hành trong 

việc đấu tranh phòng chống dịch bệnh. 

Nhà trường rất hy vọng rằng sẽ không lặp lại việc đóng cửa trên toàn quốc 

như năm ngoái. Thay vào đó, chúng ta cần tuân thủ theo chỉ đạo của chính quyền Cần Thơ và thận trọng thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch khác. Covid-19 buộc trường phải thực hiện nhiều thay đổi trong học kỳ 

hai: học trực tuyến, thảo luận trực tuyến và dĩ nhiên giáo viên rất mong được gặp lại các em tại trường. 

Trong chặn đường phía trước, chúc các em ngày càng chăm ngoan, nỗ lực và quyết tâm hơn thể hiện khả năng 

của mình. Nhà trường hy vọng một năm học kết thúc với nhiều sức khỏe cho phụ huynh, gia đình, bạn bè thân 

hữu và nhiều điều thú vị đến với các em. 

Hè đến rồi sẽ có rất nhiều điều thú vị, nhưng hãy giữ sức khỏe thể chất và học thận trọng vì dịch bệnh vẫn đang 

hoành hành cũng như việc tiêm ngừa vác-xin vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị tiến hành. Hãy thận trọng và 

tuân theo các quy tắc giãn cách xã hội. Trong thời gian này, các em nên dành thời gian để ôn luyện bài vở, đọc 

sách mỗi ngày và rèn luyện bản thân để chuẩn bị hành trang kiến thức cho năm tới. Các em có thể đặt ra cho 

mình mục tiêu cần hoàn thành và đọc sách mỗi ngày. 

Chúng tôi biết ơn những sự hỗ trợ và tự hào về sự trưởng thành của học sinh. 

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn vì tất cả sự hỗ trợ và động viên của quý phụ huynh trong năm học qua.  

Kính chúc quý phụ huynh một mùa hè tuyệt vời. 

Trân trọng, 

Larry Synclair 

Hiệu trưởng 

Tháng 06/2021 
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Các giáo viên của chúng ta đến từ đâu? (Vẽ mũi tên để nối tên giáo viên với quốc gia của họ) 

Thầy Aaran    Thổ Nhĩ Kì  
Thầy Larry   Nam Phi  
Cô Li            Hoa Kì  

Cô Lizelle    Trung Quốc  

Thầy Oz     Hà Lan  

Học, học nữa, học mãi 

Câu trả lời ở trang tiếp theo 
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Được chỉnh sửa từ bài báo của trang Edutopia.com 
 
Một mùa hè nữa lại đến, cha mẹ đều đang lên kế hoạch cho con em mình 
trong kỳ nghỉ. Các em cảm thấy hào hứng khi chào tạm biệt năm học cũ và 
tận hưởng những ngày hè cùng với gia đình, bạn bè thật thoải mái và tràn 
ngập tiếng cười. Tuy nhiên, một mùa hè không học tập có thể làm cho các em 

quên đi một số kĩ năng hoặc kiến thức đã học. Chính vì điều đó, phụ huynh có thể giúp các em tạo thói quen học tập 
khoảng 30 phút đến một giờ mỗi ngày để các em có thể ôn tập kiến thức và đạt được thành tích cao hơn trong năm 
học sắp tới. 

 
1. Dành thời gian cho việc học 
                              Hãy cho con bạn đọc sách mỗi ngày trong kỳ nghỉ– chỉ cần 15 đến 30 phút mỗi ngày! Trong mùa hè, các em có 
nhiều thời gian hơn dành cho việc đọc sách để giải trí, đây cũng là cơ hội tuyệt vời để củng cố kỹ năng đọc của các 
em. Các hoạt động mùa hè của bạn nên bao gồm việc đưa con bạn đến thư viện công cộng để đọc những cuốn sách 
yêu thích và / hoặc bất kỳ nhóm đọc sách mùa hè nào mà các em muốn tham gia. Đối với các bạn nhỏ, bạn có thể 
đọc cùng con để hỗ trợ phát âm những từ mà chúng có thể không tự giải mã được. Ngoài ra, hãy để một quyển từ 
điển hoặc nguồn học tập trực tuyến gần đó để các em có thể sử dụng chúng để phiên âm những từ các em không 
biết. 
  
2. Phát triển kỹ năng toán học 
      Mặc dù đây có thể không phải là hoạt động vui vẻ đối với các em nhưng làm ba đến bốn bài toàn mỗi ngày trong 
mùa hè có thể giúp duy trì và củng cố môn toán của mình. Các em có thể xem đó như là một thử thách hàng ngày 
mà các em phải hoàn thành hoặc một "việc cần làm" mỗi ngày; khi đó, các em sẽ cảm thấy tự hào khi kiểm tra lịch 
làm bài của mình. Bạn có thể mua một quyển bài tập toán phù hợp với cấp độ của con mình tại các nhà sách. Chỉ 
làm một vài bài toán hàng ngày (hoặc nhiều hơn, nếu con bạn thích toán) có thể giúp các em thu hẹp khoảng cách 
về toán học, duy trì những gì đã học trong năm học trước và chuẩn bị cho năm học tiếp theo. 
 

3. Cải thiện khả năng đọc hiểu 
                         Nhằm giúp con bạn hiểu rõ hơn những gì họ đang đọc, hãy mua cho các em một quyển sách bài tập đọc hiểu để 
làm vài phút mỗi ngày. Chúng có thể được tìm thấy tại các cửa hàng bán sách dành cho giáo viên hoặc những cửa 
hàng trực tuyến. Học sinh ở tất cả các lớp và trình độ khác nhau có thể nhận thấy được những lợi ích từ việc làm 
câu hỏi tự luận và đọc các câu chuyện yêu thích. Việc luyện tập như vậy có thể giúp các em phát triển các khả năng 
ghi nhớ sự kiện và suy luận. 
4. Ôn tập và xây dựng kỹ năng ngữ pháp 
                         Xem lại các điểm ngữ pháp của cấp lớp trước đây và bắt đầu học các điểm ngữ pháp của năm học tiếp theo. 
Trong suốt mùa hè, các em có lợi thế về thời gian nên có thể ôn tập hàng tuần hoặc học trước hai đến bốn bài. Đừng 
quên rằng SIS cung cấp DynEd - chương trình học ngôn ngữ có sự hỗ trợ của máy tính dành cho học sinh Lớp 3 trở 
lên. Hãy thử tìm sách bài tập phù hợp với cấp lớp hoặc khả năng của các em và khuyến khích các em kiểm tra bài 
làm của mình bằng cách sử dụng phần đáp án đã được cung cấp sẵn. Ngay cả khi các em có những câu trả lời chưa 
đúng (và ai không là không mắc lỗi cả?), cuối cùng thì kiểm tra lại và điền vào câu trả lời đúng sẽ giúp các em củng 
cố kỹ năng ngữ pháp của mình.  
5. Khuyến khích Viết Sáng tạo 
      Viết sáng tạo là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ viết của con bạn đồng thời mang đến cho 

chúng một hoạt động vui vẻ và giàu trí tưởng tượng trong mùa hè! Yêu cầu con bạn viết một đoạn văn sáng tạo mỗi 

tuần. Bạn có thể giúp con chọn một "chủ đề" như là kỳ nghỉ của gia đình, chuyến đi chơi đặc biệt hoặc kỷ niệm về 

một kỳ nghỉ và yêu cầu con bạn viết một đoạn văn về chủ đề đó. Các em có thể sử dụng từ điển đồng nghĩa và thay 

đổi một số từ thông dụng thành những từ thú vị hơn. Điều này sẽ làm cho bài viết của các em trở nên thú vị hơn đồng 

thời các em cũng học đươc nhiều từ vựng mới. Vào mùa hè, học sinh và phụ huynh thực hành các mẹo trên có thể 

thấy các kỹ năng học tập được củng cố và cải thiện đáng kể, đồng thời tránh bị xao nhãng trong hai đến ba tháng 

học hè. Học tập trong mùa hè có thể vừa là niềm vui cũng vừa là thử thách đối với các em. Các em có thể thấy việc 

học trở nên thú vị hơn vì các em có thể giải quyết được những thách thức và khắc phục bất kỳ điểm yếu nào trong 

học tập. 

Câu trả lời: Mr. Aaran - Hà Lan;  Mr. Larry - Mỹ;  Ms. Li - Trung Quốc;  Ms. Lizelle – Nam Phi;  Mr. Oz – Thổ Nhĩ Kỳ 
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Trong tháng cuối cùng của 
năm học, khu vườn hữu cơ và 
trái cây xung quanh trường 
trĩu quả với nhiều loại rau củ 
quả tươi ngon: đu đủ, sapôchê, 

mít, đậu bắp, bắp cải, xoài và nhiều cây trái 
khác. Đây là một lời nhắc nhở rằng làm vườn 
hữu cơ không chỉ đơn giản là tránh thuốc trừ 
sâu và phân bón tổng hợp. Đó là việc quan sát 
các quá trình của tự nhiên và điều chỉnh 
quá trình đó trong khu vườn theo khả 
năng của bạn. Chúng ta phải hiểu thành 
phần của đất và cung cấp cho nó những 
gì nó cần. Nói cách khác, chúng ta cung 
cấp dinh dưỡng cho đất chứ không phải 
cho cây. 
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