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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tháng 4/2019 trường SVIS có những hoạt động: 

 Họp PHHS giữa học kỳ 2 giáo viên chủ nhiệm báo cáo kết 

quả giữa học kỳ 2 và các biện pháp phối hợp giữa PH và GV 

để hỗ trợ các em học sinh yếu. 

 Học sinh nhận đề cương ôn tập các môn học kỳ 2 và kiểm tra 

học kỳ 2 theo lịch 

 Ngày 19/4/2019 Học sinh toàn trường tham gia “ Ngày hội 

đọc sách”  “Rung chuông vàng” nhằm xây dựng và phát triển 

phong trào đọc sách cho HS, tạo sân chơi lành mạnh đồng 

thời khơi gợi  niểm ham mê đọc sách của HS trong nhà 

trường.  

 Phát động phong trào “Chung tay xây dựng tủ sách”  

Chúc Quý Phụ huynh nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui  trong mỗi 

ngày mới. 

Hiệu trưởng 

Nguyễn Thị Hạnh 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng 

 Ngày hội đọc sách 

 Dạy kỹ năng sống cho học sinh 

lớp 1 “Chúng ta khác nhau” 

 Tầm quan trọng của sự tự tin 

 Kiểm soát ra vào cổng 
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NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 

Nhằm tuyên truyền, giáo dục  cho các em học sinh và 

hưởng ứng ngày đọc sách Việt Nam 21-04. Trường Liên Cấp Quốc 

Tế Việt Nam Singapore đã  tổ chức ngày hội đọc sách thông qua 

chương trình: “ Rung Chuông Vàng” với hệ thống các câu hỏi đa 

dạng, phong phú từ những kiến thức đã học và trong mọi lĩnh vực 

của đời sống… các em học sinh rất hứng thú và tham gia nhiệt tình. 

Và trong dịp này, các em học sinh cũng đã đóng góp vào tủ sách 

nhà trường thêm phong phú, đang dạng hơn. Có thể nói, đây là một 

hoạt động hữu ích và ý nghĩa. Bên cạnh việc tổ chức trò chơi, nhà 

trường cũng đã kết hợp với nhà sách Fahasa để tổ chức cho các 

em đọc sách miễn phí, tham quan các gian hàng trưng bày sách, 

văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ chơi trẻ em tại khuôn viên 

của nhà trường. 

Thông qua ngày hội đọc sách lần này, nhà trường muốn 

gửi tới tất cả các em học sinh thông điệp về tầm quan trọng của 

việc đọc sách, khuyến khích tất cả các em học sinh hãy dành thời 

gian đọc sách, rèn luyện kỹ năng, thói quen và phương pháp đọc 

sách phù hợp, có hiệu quả. Từ đó giúp các em không ngừng mở 

rộng, nâng cao kiến thức, tiếp cận được sự phát triển của khoa học, 

bồi dưỡng nâng cao năng lực tư duy lôgic, phương pháp làm việc 

có hiệu quả, có thái độ đúng đắn đối với thế giới xung quanh cũng 

như đối với bản thân mình, nhất là bồi dưỡng sự hứng thú, năng 

lực và thói quen tự học suốt đời. 

Thầy Lê Xuân Bình – Giáo viên Môn Văn học 
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DẠY KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 1 

CHỦ ĐỀ : CHÚNG TA KHÁC NHAU 

Học sinh lớp 1 vẫn là những đứa trẻ, các con chưa nhận biết 

hết thế giới xung quanh, con nhìn mọi thứ một cách đơn giản và 

trong sáng nhất. Và điều đặc biệt, các con không khống chế 

được cảm xúc và suy nghĩ của mình, con chưa hiểu nhường 

nhịn và luôn muốn tất cả phải theo ý mình. 

Vào một ngày giữa tháng 4 – tháng của chủ đề Hòa bình và 

Hữu nghị -  tôi bước vào lớp với một sấp giấy trắng trên tay. 

Các em học sinh theo thói quen sẽ mách cho tôi rất nhiều 

những vi phạm của những bạn khác. Tôi vẫn im lặng và cho mỗi 

em 1 tờ giấy trắng. Tôi ngồi giữa lớp và nói với các em rằng 

trong thời gian 15 phút, tôi sẽ là người mẫu và ngồi im không cử 

động, các em hãy nhìn và vẽ tôi trên giấy. Các em rất háo hức 

và tập trung vẽ tôi. 

Sau 15 phút, tôi nhận được tất cả các bản vẽ của học sinh – Và 

không có gì ngạc nhiên khi những “ sản phẩm” đó không giống 

nhau! Qua mỗi bức vẽ, tôi sẽ có một hình dạng khác và một 

khuôn mặt khác. Các em nhìn mỗi bức tranh tôi dán lên bảng và 

cười rất to. 

Thông qua hoạt động trên, tôi muốn truyền đạt đến các em rằng 

mỗi người chúng ta sẽ có những tính cách khác nhau, những cái 

nhìn khác nhau, không ai giống ai hoàn toàn. Cũng như cùng vẽ 

một cô giáo nhưng mỗi em sẽ có những cách nhìn và nét vẽ khác 

nhau – vẽ theo cảm nhận của riêng mình. Vì thế, hãy học cách 

hiểu nhau – cảm thông cho nhau để tạo nên một tập thể đa dạng 

về tính cách nhưng thống nhất và đoàn kết. 

Cô Dương Thị Thu Hạnh – Giáo viên Tiểu học 
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TẤM QUAN TRỌNG CỦA SỰ TỰ TIN 
 

Học sinh cảm thấy tự tin là rất quan trọng bởi vì nếu không được tự 
tin, đơn giản là học sinh sẽ không tiếp thu nhanh hoặc đạt được khả 
năng lưu loát mà các em cần. Những em thiếu tự tin thường hay 
phàn nàn hoặc phát biểu đại loại như “Em không làm được”, “Em 
không biết diễn tả điều đó như thế nào”, “Em sẽ sống ở một quốc 
gia nói tiếng Anh, nhưng mà em không nói được”. Do đó, việc tạo 
cho học sinh cảm thấy tự tin là rất quan trọng. Và đó là lý do tại sao 
trong các CLB tiếng Anh, các em học sinh tiểu học được hướng dẫn 
học tập tăng khả năng biểu đạt mạnh dạn hơn. Học sinh lên sân 
khấu và thuyết trình về bản thân các em. 

Làm thế nào để tăng khả năng tự tin của học sinh? 

Nhìn chung, chúng ta nên khen ngợi học sinh khi các em đưa ra 
các gợi ý, thậm chí có thể không chính xác. Tương tự như vậy, giáo 
viên không nên cười hay chế giễu một gợi ý phỏng đoán nào đó 
của học sinh, dù cho gợi ý đó có khác xa yêu cầu của giáo viên. 

Một môi trường học tập hỗ trợ và tích cực là rất quan trọng, và mọi 
người trong lớp cần nhận ra rằng tốt hơn là thực hiện và khắc phục 
các sai phạm trong lớp học còn hơn là để vấp phải trong đời sống 
thực tế. 

Chúng ta không nhất thiết phải sửa mọi lỗi sai mà học sinh mắc 
phải, vì giáo viên nên hiểu các lỗi sai và và mục đích sửa lỗi. Thay 
vào đó chúng ta cần tập trung hơn vào các vấn đề liên quan đến 
mục tiêu ngôn ngữ và các lỗi liên quan đến cấp độ. 

Với những gợi ý trên, học sinh có thể tăng sự tự tin khi nói và với 
sự tự tin học sinh sẽ cảm thấy thích thú hơn trong quá trình học 
ngoại ngữ. 

Thầy Riccardi – Giáo Viên Tiếng Anh 

 

 

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM SOÁT RA VÀO CỔNG 

Kể từ ngày 02/05/2019, việc kiểm soát ra vào cổng trường được 

thắt chặt hơn như sau: 

1. Toàn bộ xe máy/ xe đạp của phụ huynh, học sinh và nhân 

viên khi ra vào cổng trường phải xuống xe và dắt bộ vào 

khu đỗ xe được chỉ định. 

2. Khi ra vào cổng trường phải tháo khẩu trang, khăn che 

mặt. 

3. Phụ huynh không được mang theo thú cưng (chó, 

mèo..v.v.) vào trường đón học sinh. 

4. Phụ huynh đón học sinh trễ (sau 17:30) sẽ phải điền 

thông tin vào mẫu đón muộn tại phòng bảo vệ. 

Vì sự an toàn của học sinh, rất mong sự hỗ trợ hợp tác của 

quý phụ huynh và các em học sinh toàn trường. 

 


