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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, toàn trường đã nhanh chóng  ổn định nề 

nếp dạy và học; 

Trường đã thành lập hội Học sinh gồm: 

 BCH hội có 1 hội trưởng , 2 hội phó (đại diện cho 3 cấp học) 

và 12 thành viên đại diện của các lớp. 

Mục đích của Hội:  

 Đáp ứng nguyện vọng của PH về sự phát triển toàn diện của 

học sinh   

 Thiết lập mối gắn kết bền vững giữa nhà trường – học sinh  

 Các em có quyền và nghĩa vụ cùng tham gia thảo luận với 

thầy cô trong việc lên ý tưởng cho các hoạt động của trường 

trong suốt năm học 

Tháng 2 nhà trường có những hoạt động rất hữu ích sau những giờ 

học văn hóa: 

 15/2/2019: học sinh từ lớp 6 đến 11 giao lưu bóng đá với học 

sinh Lớp 10 của trường THPT Hoàng Văn Thụ Nha Trang. 

 22/2/2019: Trường tổ chức ngày hội Thể thao cho học sinh 3 

cấp với nhiều trò chơi mang tính tập thể cao: Chuyền bóng 

nước, thi đấu cướp cờ, ném bóng vào rổ... 

Các hoạt động vai trò của Hội học sinh thể hiện được sự năng động, 

ý thức trách nhiệm của từng thành viên và tinh thần thi đấu nhiệt 

huyết, vui vẻ của học sinh toàn trường. 

Kính chúc Quí Phụ huynh sức khỏe, thành công trong cuộc sống. 

Hiệu trưởng 

Nguyễn Thị Hạnh 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng 

 Thành lập Hội Học Sinh năm học 

2018 – 2019 

 Lớp 1 – Nói về nông trại 

 Lịch học bơi năm học 2018 – 2019 

 Một số lợi ích từ bơi lội 

 Một số hoạt động nổi bật trong 

tháng 3/ 2019 
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THÀNH LẬP HỘI HỌC SINH (HHS) NĂM HỌC 2018 - 2019 

Là tổ chức đại diện cho học sinh với mục đích xây dựng văn hóa 
SVIS, nâng cao tinh thần và truyền tải những thông điệp tích cực 
trong cộng đồng học sinh. 

Hội học sinh cũng là cầu nối giữa học sinh và nhà trường, lắng 
nghe, thu thập ý kiến và giải quyết các vấn đề của học sinh về học 
tập, đời sống học đường, hoạt động sự kiện. 

Đứng đầu Hội học sinh là Ban điều hành Hội học sinh với vai trò là 
những người thủ lĩnh, dẫn dắt và truyền cảm hứng cùng học sinh 
trong trường xây dựng văn hóa SVIS. 

CẤU TRÚC BAN ĐIỀU HÀNH HHS 2018 – 2019 

 Hội trưởng HHS 

Là đại diện cho cộng đồng học sinh SVIS và là người thủ lĩnh khởi 
xướng, cùng các thành viên khác xây dựng văn hóa SVIS. Đồng thời 
đây cũng là người phát ngôn chính thức của HHS trước toàn trường, 
với Nhà trường. 

Hội trưởng HHS quản lý và làm việc trực tiếp với các vị trí còn lại và 
điều phối các dự án trực thuộc HHS. 

 Hội phó phụ trách học tập 
Hội phó phụ trách học tập là người khởi xướng nâng cao tinh thần 
học tập tích cực trong Nhà trường, lắng nghe ý kiến, ý tưởng học tập 
của học sinh và tham vấn Hội trưởng để đưa kiến nghị, ý tưởng đó 
tới Nhà trường. 

 Hội phó phụ trách sự kiện 

Hội phó phụ trách sự kiện là người khởi xướng, điều hành hoạt động 
tổ chức sự kiện học sinh đồng thời lắng nghe ý kiến và tham vấn Hội 
trưởng, đối thoại với BGH về sự kiện học sinh. 

 Thành viên cốt cán 

Là đại diện của mỗi lớp học được nhận các phát động, hướng dẫn 

thực hiện của HHS. Sau đó, các thành viên này sẽ truyền đạt lại cho 

lớp mình để các công tác diễn ra toàn diện và đảm bảo. 
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THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC BƠI NĂM HỌC 2018 – 2019

Khóa NGÀY HỌC CỤ THỂ TỪ THÁNG 2 ĐẾN THÁNG 5 NĂM 2019 Lớp 

1 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 25/02 26/02 27/02 9, 10, 11 

2 
28/02 01/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 11/03 7, 8 

3 12/03 13/03 14/03 15/03 18/03 19/03 20/03 21/03 5, 6 

4 
22/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 01/04 02/04 4 

5 03/04 04/04 05/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 3 

6 
16/04 17/04 18/04 19/04 22/04 23/04 24/04 25/04 2 

7 26/04 29/04 02/05 03/05 06/05 07/05 08/05 09/05 1A 

8 
10/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 20/05 21/05 1B 

 

 

LỚP 1 – NÓI VỀ NÔNG TRẠI 

Tháng vừa rồi, học sinh lớp 1 đã được học về các loài dộng vật 

khác nhau và môi trường sống của chúng. Những loài động vật 

này bao gồm những con vật sống ở nông trại như: bò, cừu, ngựa 

và thỏ, những sinh vật biển như: cá heo, cá voi, cá mập và cuối 

cùng là động vật sống ở vùng thảo nguyên Châu Phi, bao gồm có 

sư tử, voi và hưu cao cổ. Ngoài việc học, các em còn biết làm các 

trang áp phích thể hiện môi trường sống đa dạng và các loài động 

vật, tập làm con cừu bằng len và học hát và nhảy theo nhịp điệu 

bài hát “Animal Boogie Woogie”. Tất cả các em đã có một tháng 

thật nhiều niềm vui. 

Chủ đề này cũng khiến cho những học giả nhí nói tên loài động vật 

yêu thích nhất và mô tả chúng. Thông qua những bài học vừa rồi, 

các em đã có thể hiểu và trả lời những câu hỏi về gia đình, màu 

sắc, đồ chơi, đồ đạc, dụng cụ học tập, các đường nét khuôn mặt 

và cũng hiểu và thực hành những giá trị sống quan trọng như: 

quan tâm chia sẻ, làm việc nhóm, lắng nghe người khác và biết 

khen tặng. 

Là một giáo viên, một trong những phần thưởng tuyệt vời nhất là 

nhìn thấy những học sinh của mình ngày càng phát triển kỹ năng và 

sự tự tin. Hành trình để tiếng Anh trở nên lưu loát chỉ mới bắt đầu 

với các em học sinh lớp 1, nhưng sự hăng say và nỗ lực dự báo 

một tương lai sáng lạn của các em. 

Thầy Jonathon Marquis – giáo viên tiếng Anh 
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MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG THÁNG 3/ 2019 

1. Hoạt động ngày Quốc Tế Phụ Nữ (08/03) 

2. Học sinh tiểu học tham quan dã ngoại tại siêu thị BigC và 

nhà sách Fahasha (14/03) 

3. Ngày hội đọc sách (29/03) 

 

BƠI LỘI – CÁC LỢI ÍCH TUYỆT VỜI CHO SỨC KHỎE 

Bơi lội là một môn luyện tập tuyệt vời vì bạn cần di chuyển toàn bộ 
cơ thể trước lực cản của nước và là một hoạt động toàn diện vì: 

 Làm tăng nhịp tim nhưng làm giảm một số căng thẳng và 
trầm cảm 

 Tăng cường sức bền, sức mạnh cơ bắp và luyện tập tim 
mạch 

 Giúp duy trì cân nặng hợp lý, giúp tim và phổi khỏe mạnh 

 Tăng cường cơ bắp và sự dẻo dai 

 Cung cấp một bài tập luyện toàn thân vì hầu hết các cơ đều 
được sử dụng khi bơi 

Ngoài ra, việc bơi lội còn có các lợi ích phụ như sau: 

 là một loại hình thể dục yên bình và thư giãn 

 giảm căng thẳng mệt mỏi 

 cải thiện sự phối hợp, tính cân bằng và các tư thế 

 cải thiện tính linh hoạt 

 cung cấp liệu pháp tác động nhẹ hữu ích đối với một số chấn 
thương 

 cung cấp một giải pháp hạ nhiệt hữu hiệu vào những ngày 
oi bức. 

 

 

 

 


