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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

- Trọng tâm của tháng 12/2018: 

+ GV bộ môn soạn đề cương chi tiết, phát và hướng dẫn cho học 
sinh ôn tập học kỳ 1 tại trường và ở nhà từ 31/11-14/12/2018 

+ Từ ngày 17/12/2018 – 4/1/2019 học sinh thi học kì 1 đồng thời 
hoàn thành chương trình, kết thúc HK1 

-Trong tháng 12/2018 HS-PH, Thầy Cô-CBGVNV của trường có 
những hoạt động bổ ích và ý nghĩa: 

+ 8/12/2018 học sinh tham gia công tác từ thiện giúp các bạn 
trường Tiểu học Phước Đồng Nha Trang gặp hoạn nạn do bão lụt 
số 8,9 

+21/12/2018 Trường tổ chức hội chợ “Giáng sinh từ thiện “ thường 
niên để ủng hộ chương trình phẫu thuật nụ cười trẻ thơ Việt Nam. 

+ Từ 7/1/2019 trường bắt đầu học chương trình của học kỳ 2. 

+ Ngày 28/1/2019 trường tổ chức Văn nghệ mừng xuân và tất niên 
cho học sinh tại trường. 

+ Từ 29/1-10/2/2019 học sinh được nghỉ tết và 11/2/2019 toàn 
trường hoạt động dạy và học lại bình thường. 

Năm mới 2019 Tôi  kính chúc các Quý Phụ huynh, các em học 
sinh, cùng thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc và an khang. 

Hiệu trưởng, 

Cô Nguyễn Thị Hạnh 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng 

 Hội chợ từ thiện Giáng Sinh 

2018 

 Chương trình Lễ Hội Tết 2019 

 Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2019 
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HỘI CHỢ TỪ THIỆN GIÁNG SINH 2018 
 

Vào ngày 21/ 12/ 2018, thầy cô và học sinh Trường Liên Cấp Quốc 
Tế Việt Nam Singapore đã tổ chức một buổi hội chợ từ thiện Giáng 
Sinh thật vui và ý nghĩa. 
 
Hội chợ gồm 32 gian hàng rất ấn tượng và đa dạng trong đó có 17 
gian ẩm thực và 15 gian giải trí do các thầy cô và cán bộ nhân viên 
của trường đảm trách. 
 
Hội chợ từ thiện giáng sinh hàng năm tạo ra cơ hội cho học sinh 
cùng làm việc và giúp đỡ lẫn nhau Để có kết quả tốt nhất. Đồng 
thời hoạt động này giúp cho học sinh học hỏi một số kỹ năng chăm 
sóc khách hàng. Cách mời chào, tươi cười, giao tiếp bằng mắt, nói 
năng rõ ràng, tiếp cận trực tiếp là các kỹ năng mà các em cần phát 
triển thêm thông qua các hoạt động trong tương lai như hội học 
sinh sinh viên, các cuộc thi tài năng và các câu lạc bộ ngoài giờ. 
 
Hoạt động cũng mang đến cho học sinh tính nhất quán trong cách 
trình bày, sự tự tin và biết cách sắp xếp để đạt được mục tiệu đề 
ra và có trách nhiệm trong việc hoàn thành vai trò của mình. 
 

Thầy Riccardi, giáo viên Tiếng Anh 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI TẾT NĂM 2019 

Nhà trường sẽ tổ chức Lễ Sơ Kết Học Kỳ 1 và Lễ Hội Tết cho các 

em học sinh vào ngày 28/01/2019 với các hoạt động cụ thể như 

sau: 

1. 08:00 – 08:45: Thi vẽ tranh chủ để Tết  

2. 08:45 – 09:15: Tham gia trò chơi “Bịt mắt đập niêu đất” 

3. 09:45 – 10:00: Tham gia trò chơi “Đi cầu Kiều” 

4. 10:00 – 10:30: Tham dự Lễ Sơ Kết HK1 

5. 10:30 – 11:30: Biểu diễn văn nghệ chào xuân 2019 

6. 12:00 – 14:00: Ăn trưa liên hoan 

 

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019 

Học sinh sẽ bắt đầu nghỉ Tết Nguyên Đán từ Thứ Ba ngày 

29/01/2019 và đi học lại vào ngày thứ Hai 11/02/2019. 

Chúc quý phụ huynh và các em học sinh một năm mới  

AN KHANG THỊNH VƯỢNG. 

 

  

 


