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Kính gửi Quý Phụ Huynh, 

Tháng 3/2018 trường SVIS @ Nha Trang đã có những hoạt đông bổ ích và  thú vị như: 

* Ngày 8/3: ngày Quốc tế Phụ nữ, học sinh các cấp từ lớp 1 đến lớp 10 của trường SVIS @ Nha Trang 
đã truyền tải những những thông điệp yêu thương  của mình đến cô giáo & mẹ của mình qua những 
dòng cảm nghĩ đáng yêu. Và qua cả những nét bút & nét vẽ, trong sáng thơ ngây mà không kém 
phầnsinh động. 

* Ngày 23/03: nhà trường đã tổ chức cho học sinh tham quan dã ngoại khu du lịch Trăm trứng, với 
nhiều trò chơi xây dựng  tinh thần đồng đôi, rèn luyện kỹ năng tổ chức như: chiều dài của đất, độ cao 
của trời; vượt địa đạo, đồng lòng bước tới, chuyền bóng đồng đội…, các em được tắm và bơi hồ thư 
giãn giúp giải tỏa căng thẳng tăng sự tập trung và khơi gợi sự hứng thú.  

* Cấp tiểu học kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2 giúp thầy cô theo dõi kết quả học tập của học sinh, bù 
đắp kiến thức học sinh còn cần luyện tập. 

* Trong tháng 4/2018 sắp tới, học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 sẽ tiến hành tham gia khóa học bơi hàng năm 
kéo dài 8 buổi cho mỗi khối lớp. Các kỹ năng bơi cơ bản cho học sinh lớp 1 và phát triển, thực hành 
thêm các kỹ năng đã được học từ năm trước cho các học sinh lớp lớn hơn. 

Nhà trường xin cảm ơn sự ủng hộ không ngừng của Quý phụ huynh! 

Cô Hiệu trưởng 

Nguyễn Thị Hạnh 

 

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH SÁNG THỨ TƯ HÀNG TUẦN 

Theo thường lệ vào sáng thứ 4 hàng tuần trước khi vào tiết học chính thức, các học sinh tham gia vào 

câu lạc bộ Tiếng Anh. Các bạn rất hứng thú khi tham gia vào hoạt động này do nhà trường tổ chứcĐó 

là cơ hội để các em  vận dụng các kỹ năng tiếng Anh của mình vào tiết ngoại khóa như cùng tham gia 

trò chơi với Giáo viên & nâng cao tinh thần, làm việc đội nhóm. Câu lạc bộ tiếng Anh là một cơ hội tuyệt 

vời cho học sinh sử dụng các kỹ năng đã học trong lớp mà giờ học chính khóa ít có thời gian vận dụng. 

Đồng thời câu lạc bộ này củng cố các kiến thức trong lớp và khơi nguồn cảm hứng giúp các em tiến 

bộ trong việc học thông qua các hoạt động vui chơi mang tính giáo dục  

Thời gian hoạt động: sáng thứ Tư hàng tuần từ 8:00 đến 8.30.  

 

Thầy Bruce Lamberton 

Giáo viên Tiếng Anh lớp 1, 2, 4 
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CÂU LẠC BỘ LUYỆN CHỮ 

Câu lạc bộ Luyện chữ đẹp của trường SVIS @ Nha Trang luôn thu hút được rất nhiều sự tham gia 

hưởng ứng của học sinh và Quý phụ huynh. Qua các buổi luyện viết, học sinh nắm được những quy 

tắc ’vàng’ như cầm bút đúng cách, tư thế ngồi, các nét chữ cơ bản và cả những mẫu chữ sáng tạo. 

Thành quả đạt được là những nét chữ đều và đẹp, mềm mại và uyển chuyển cùng khuôn mặt rạng rỡ 

tươi vui của các em. Đây thật sự là những niềm vui, niềm hạnh phúc không diễn tả hết bằng lời của 

những giáo viên trường SVIS @ Nha Trang chúng tôi nói riêng và của những con người đang miệt mài 

gieo cái chữ trong sự nghiệp trồng người cao quý nói chung. Bởi những giá trị văn hóa cùng với sự 

hình thành và phát triển về nhân cách cũng như tư duy được gửi gắm vào từng nét chữ viết tay sẽ 

không  bị mai một trong thời đại hiện đại hóa ngày nay. 

Cô Nguyễn Ngọc Hoài My 

Giáo viên tiểu học 

 

NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 

Mỗi năm vào ngày 8 tháng 3, ngày Quốc tế Phụ nữ được tổ chức trên khắp thế giới và SVIS Nha Trang 

đã không bỏ lỡ cơ hội tổ chức ngày lễ này. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh sự đóng góp & 

giá trị thành tựu mà phụ nữ đã mang đến trái đất xinh tươi này.  

10 học sinh của trường SVIS @ Nha Trang đã tổ chức ngày Phụ nữ Quốc tế bằng cách tạo và trình 

bày một bài báo vinh danh một số phụ nữ đã thay đổi thế giới như: Marie Curie, Angela Merkel, Võ Thị 

Sáu, Hellen Keller và Lady Diana. Những thành tựu này sẽ được ghi nhớ và sẽ mãi là nguồn cảm hứng 

cho học sinh trường SVIS @ Nha Trang. 

Thầy Riccardi Bessard 

Giáo viên tiếng Anh 
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NGOẠI KHÓA – THAM QUAN DÃ NGOẠI KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG 

Tham quan dã ngoại là một hoạt động không thể thiếu của thầy và trò trường SVIS @ Nha Trang. 

Hàng năm, ngoài các hoạt động ngoại khóa tổ chức tại trường, học sinh còn được tham quan, trải 

nghiệm thực tế tại các khu du lịch & các địa danh trong tỉnh Khánh Hòa. Hoạt động này nhằm phát 

huy tinh thần đoàn kết, tự lập và có trách nhiệm cùng nhauở môi trường bên ngoài. Các em được 

nhìn ngắm thiên nhiên, được vui chơi, được học hỏi thông qua các hoạt động trò chơi tập thể. 

Ngày 23/03 vừa qua, các em đã có dịp tham quan khu du lịch Trăm Trứng tại xã Phước Đồng, Thành 

Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Các hoạt động tập thể và bơi lội giúp các em có thêm nguồn năng 

lượng tiếp tục học tập, rèn luyện và chuẩn bị cho kỳ dã ngoại tiếp theo trong năm học tới. 

 

KHÓA HỌC VÀ THỰC HÀNH BƠI NĂM HỌC 2017-2018 

Trong tháng 4 và tháng 5 sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức khóa huấn luyện bơi cho học sinh các cấp 

từ lớp 1 đến lớp 10 tại hồ hơi Yết Kiêu (10 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa). 

Nhà trường sẽ đưa học sinh đến hồ bơi có giáo viên đi kèm từ 16:20 và phụ Huynh sẽ đón học sinh 

tại hồ bơi vào lúc 17:30. 

Đội ngũ huấn luyện viên là các thầy cô giàu kinh nghiệm cùng với giáo trình được thiết kế cụ thể cho 

từng đối tượng học sinh. 

Việc tham gia huấn luyện các kỹ năng bơi cho các em học sinh là cần thiết – một trong những kỹ 

năng sống mà các em cần có, nhất là với học sinh thành phố biển của chúng ta. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 

Phụ huynh xem thêm các hình ảnh hoạt động của học sinh trong trang web của trường 
https://nt.svis.edu.vn/thu-vien-hinh-anh/ 
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