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THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Sau thời gian ôn tập và thi học kỳ 1 vừa qua, các em học sinh đã có 

những ngày nghỉ thư giãn cùng gia đình, sẵn sàng cho học kỳ sắp tới. 

Kết quả học tập và rèn luyện của các em trong kỳ thi Học kỳ 1 thể 

hiện sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng của Thầy - Trò trường Liên 

cấp Quốc tế Việt Nam Singapore. Sau đợt kiểm tra, nhà trường nhận 

thấy trình độ tiếp thu kiến thức và khả năng vận dụng các bài học của 

học sinh khá đồng đều. 

Kết quả học tập, rèn luyện Học Kỳ 1 : 

- Cấp THCS và THPT :  

   +  Học sinh giỏi: 20 em (46,5%) 

   + Học sinh tiên tiến:17 em (39/5%) 

   + Hạnh kiểm đạt 100% loại Tốt -  Khá 

- Tiểu học: 100% các em đạt Hoàn thành; trong đó có 08 em được 

khen thưởng. 

Học kỳ 2 của trường bắt đầu từ ngày 8/1/2018 với những kiến thức 

mới rộng mở chờ đón sự khám phá đầy thử thách và sáng tạo của 

Thầy và Trò trường SVIS @ NT. 

Nhà trường trân trọng cám ơn sự tin tưởng và hợp tác hỗ trợ của Quý 

Phụ huynh trong các hoạt động của trường 

Thay mặt tập thể Hội đồng sư phạm trường SVIS@NT kính chúc Quý 

Phụ huynh và gia đình năm mới nhiều sức khỏe, an khang và thịnh 

vượng. 

Hiệu trưởng, 

Cô Nguyễn Thị Hạnh 

 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ Hiệu trưởng 

 Lợi ích việc đọc sách 

 Thông báo lịch nghỉ Tết 2018 

 Lợi ích việc luyện chữ 

 Thông báo sự kiện sắp tới – Lễ 

hội Tết 
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LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐỌC SÁCH 

   "Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta 

một điều hay"- Gustave Le Bon. 

          Câu nói của nhà tâm lý học nổi tiếng ấy đủ cho ta thấy rằng 

sách có giá trị như thế nào đối với nhân loại. Thư viện trường là nơi 

lưu trữ các ấn phẩm, tài liệu như sách, báo, tạp chí, truyện để phục 

vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu của giáo viên, học sinh. Thư viện cũng là 

cầu nối giữa sách và người đọc, tạo mối quan hệ gắn bó giữa người 

đọc với người đọc. 

Sách không chỉ dùng để lưu trữ những giá trị đời sống mà còn cung 

cấp tri thức cho con người. Nhà văn M. Gorki đã nói: “Sách mở ra 

trước mắt tôi những chân trời mới”. Nhờ có sách mà con người hiểu 

nhau hơn. Khi viết sách, người viết đã gửi gắm những kinh nghiệm, 

tâm tư, tình cảm của mình vào những trang giấy. Một quyển sách dù 

mỏng hay dày đều chất chứa bao nỗi lòng của tác giả. Không chỉ 

thế, khi đọc sách người đọc cũng bộc lộ những cảm xúc, suy nghĩ 

như niềm vui, nỗi buồn, sự hờn giận hay căm ghét... mà mình hướng 

đến khi đọc những câu chuyện, những trang thơ. Đặc biệt, sách có 

tác dụng lớn đối với việc giáo dục, đó là giáo dục tình cảm, đạo đức, 

ý thức, thẩm mĩ và lối sống. 

Một cuốn sách có giá trị, muốn được đông đảo bạn đọc biết đến thì 

cầu nối giữa sách với người đọc giữ vai trò vô cùng quan trọng, thư 

viện chính là cầu nối ấy. Thư viện SVIS @ NT luôn là một cánh cửa 

tri thức rộng mở chào đón tất cả các bạn đọc. 

Thầy Lê Xuân Bình 

Giáo viên Ngữ Văn 

 

 

 

 

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2018 

1. Học sinh được nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018 từ 

ngày 10/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018 

2. Học sinh đi học lại bình thường vào thứ Hai ngày 

26/02/2018. 
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LỢI ÍCH CỦA VIỆC LUYỆN CHỮ 

 

1. Giúp trẻ nhớ lâu hơn 

Khi các em học và viết ra, điều đó sẽ giúp cho các em đọc nhanh 

hơn, nâng cao tính sáng tạo và ghi nhớ lâu hơn.  

2. Tạo tư thế ngồi học đúng 

Khi luyện chữ đẹp, các em được chỉnh tư thế ngồi học đúng: Lưng 

thẳng, ngồi ngay ngắn, mắt cách xa vở khoảng 25cm – 30cm, không 

cúi gằm sát mặt bàn, tay đặt ngay ngắn khi viết.  

3. Tạo thiện cảm cho người đọc 

Luyện chữ đẹp giúp hình thức trình bày bài của các em dễ nhìn 

hơn, khiến người đọc cảm thấy thiện cảm, yêu mến.  

5. Tự tin với bạn bè 

Khi nét chữ của các em đều, đẹp các em sẽ luôn tự tin và hứng thú 

khi viết.  

6. Rèn tính kiên trì và cẩn thận 

Việc rèn chữ là một điều không hề dễ dàng đối với các em. Để viết 

chữ đẹp, các em phải luyện từ những nét cơ bản, từng âm, từng 

dấu thanh và phải luyện tập hàng ngày. Việc này đòi hỏi tính kiên 

trì, nhẫn nại và cẩn thận của học sinh.  

Huỳnh Thị Quí Quí 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 

 

THÔNG BÁO SỰ KIỆN SẮP TỚI – Lễ Hội Tết 

Ngày tổ chức: Thứ Sáu - 09/02/2018 

Thời gian tổ chức: 08:00 – 16:00 

Địa điểm: Trường SVIS @ Nha Trang 

Các hoạt động chính: 

- Nấu ăn: 08:00 – 12:00 

- Sơ kết Học Kỳ 1: 13:00 – 14:00 

- Biểu diễn văn nghệ: 14:00 – 16:00 

Kính mời Quý Phụ Huynh sắp xếp thời gian tham gia cùng các 

em học sinh và tập thể giáo viên trường. 

 

 


