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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh 

Chào mừng ngày tựu trường của học sinh trường SVIS Nha Trang 

6/8/2018 trường chính thức ngày đầu tiên của năm học 2018-2019. 

Sau kỳ nghỉ hè thú vị, học sinh trường SVIS Nha Trang bước vào năm 

học mới với rất nhiều niềm vui :vui vì gặp thầy cô, bạn bè và ngôi 

trường thân yêu sau bao ngày xa cách; vui vì tiếp tục được khám phá 

những chân tời tri thức, vui vì một năm học mới với biết bao hứa hẹn 

đang chờ đón. Hòa vào niềm vui của các em học sinh chúng tôi những 

người Thầy, Cô giáo cũng không khỏi bối hồi xúc động trước thềm 

năm học mới bởi chúng tôi lại được chào đón dìu dắt thế hệ học sinh 

mới 

Những hình ảnh cha mẹ đưa con đến trường, những nụ cười e ấp, 

bỡ ngỡ của học sinh lớp 1, những cái bắt tay của PH và Thầy Cô là 

khoảnh khắc rất đẹp. 

 Trường vui mừng chào đón toàn thể các em học sinh chăm ngoan 

học giỏi của nhà trường và bày tỏ niểm ưu ái với học sinh khối 1 vừa 

gia nhập học. Tôi tin rằng với niềm tự hào là học sinh trường SVIS, 

các em sẽ rất chăm ngoan và đạt nhiều thành tích trong năm học mới 

2018-2019. 

Chúc các Thầy Cô giáo , Anh,Chị ,Em CBNV và các em học sinh bước 

vào năm học mới đạt nhiều thành tựu. Chúc trường Liên cấp Quốc tề 

Việt nam Singapore  NĂM HỌC MỚI THẮNG LỢI MỚI. 

                                Hiệu trưởng 

                            Nguyễn Thị Hạnh 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ Hiệu trưởng 

 Cảm nhận của giáo viên lớp 1 

 Sự kiện sắp tới trong tháng 9 

 Câu lạc bộ ngoài giờ 

 Một số nội quy về an toàn của 

học sinh 
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CẢM NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 1 

Ngày đầu tiên đến lớp, các con thật hồn nhiên, ngây thơ. Những nụ 

cười, những giọt nước mắt luôn hiện rõ trên khuôn mặt. Các cử chỉ 

và hành động đều rất tự phát … Ấy vậy mà, giờ đây các con đã 

dần quen và đều đang thực hiện một số kỹ năng trên lớp.  

1. Tư thế ngồi học 

Lưng phải thẳng, mắt luôn nhìn lên bảng, không được cúi gằm mặt.  

Khi viết bài khoảng cách từ mắt đến vở 25 – 30cm. Hai chân thoải 

mái, không co duỗi. 

 

2. Cách cầm bút đúng 

Cầm bút bằng ba đầu ngón tay ở bàn tay phải: ngón trỏ, ngón cái, 

ngón giữa và nghiêng góc 450 
. 

 

3. Cách giơ tay phát biểu 

Khi muốn phát biểu, phải giơ tay đúng và đẹp: tay trái đặt dưới, tay 

phải đặt trên và các ngón tay khép lại hướng lên phía trên. 

 

4. Xếp hàng 

Tự nối đuôi nhau bạn thấp xếp trước, bạn cao xếp sau. Tự điều chỉnh 

cho thẳng hàng và biết đáp lời khi nghe lớp trưởng hô. 

 

5. Chào hỏi lễ phép 

Khi đến trường, lớp các con đã biết chào: thầy, cô giáo; khách đến 

thăm trường; anh, chị lớp lớn trong trường, các chú bảo vệ…. 

 

Dù vẫn còn nhiều thiếu sót, vẫn còn hay quên, vẫn còn được nhắc 

nhở... Nhưng các con vẫn luôn cố gắng thực hiện tốt các kỹ năng đã 

và đang được học. 

                                                                                                          

Huỳnh Thị Quí Quí – Giáo viên tiểu học 

 

 

 

 

 

SỰ KIỆN SẮP TỚI TRONG THÁNG 9 

1. Lễ HộiTrăng Rằm ( ThỨ Hai 24/09/2018) 

2. Ngày Hội Xanh (bảo vệ môi trường) – sẽ thông báo 

ngày cụ thể sau 
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CÂU LẠC BỘ NGOÀI GIỜ 

Sau giờ học chính, nhà trường tổ chức thêm  các câu lạc bộ ngoài 

giờ nhằm tạo ra các sân chơi bổ ích cho các em học sinh, giúp 

các em rèn luyện thêm các kỹ năng mềm và rèn luyện sức khỏe. 

Ngoài các câu lạc bộ thường niên như hội họa, bóng rổ, luyện 

chữ, làm thủ công thì học phần 1 này nhà trường bổ sung thêm 

câu lạc bộ Yoga Kids và bóng đá. 

Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức thêm các câu lạc bộ đọc 

sách tại thư viện và câu lạc bộ hướng dẫn làm bài tập về nhà, 

nhằm giúp các em có điều kiện trao đổi thêm với thầy cô về các 

dạng bài tập mà em cần hiểu thêm hoặc nâng cao. 

 
 

 

MỘT SỐ NỘI QUY VỀ AN TOÀN CỦA HỌC SINH  

1. Phụ huynh đưa đón học sinh đúng giờ, trường hợp nhờ 

người thân đón mà không phải người đã đăng ký trước đó 

thì phụ huynh phải gọi điện thông báo trực tiếp đến giáo 

viên chủ nhiệm. Giờ đón học sinh là 4:15pm đối với học 

sinh không tham gia câu lạc bộ ngoài giờ. Đối với câu lạc 

bộ ngoài giờ thì phụ huynh đón con theo khung giờ của 

từng CLB đã quy định.  

2. Phụ huynh không mang trang sức đắt tiền cho học sinh khi 

đi học. Tất cả đồ dùng cá nhân của học sinh (nhất là học 

sinh tiểu học) cần ghi tên, lớp để tránh nhầm lẫn và dễ truy 

khi bị thất lạc. Học sinh không được phép mang theo đồ 

chơi cá nhân khi đi học. 

3. Phụ huynh trang bị cho con một bình nước để lấy nước 

uống tại trường, tránh dùng chung ly cốc để phòng các 

bệnh chân tay miệng. 

4. Phụ huynh giảm tốc độ khi cho xe vào trường vào buổi 

sáng. Buổi chiều toàn bộ xe ô tô để bên ngoài và chỉ xe 

máy được đỗ vào nhà xe của trường để đón con. Mọi 

trường hợp dừng, đỗ xe trước sảnh văn phòng là không 

được phép. 

5. Phụ huynh cần tham quan căn tin, lớp học hoặc gởi thức 

ăn, đồ uống cho học sinh đều phải đăng ký tại phòng bảo 

vệ. 

6. Bất cứ trường hợp ra khỏi trường của học sinh trong thời 

gian học tại trường như về nhà ăn trưa, về nghỉ ốm đều 

phải có giấy phép ra cổng do phụ huynh/ người giám hộ và 

hiệu trưởng nhà trường ký kiểm soát. 

7. Phụ huynh không mang trà sữa, đồ ăn vặt gởi học sinh 

nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe 

của học sinh trong thời gian học tại trường. 

 


