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THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Kết quả học tập giữa học kỳ 1 nhà trường đã gửi bảng đánh giá về 

cho Quý Phụ huynh, qua đó nhằm giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về sự 

tiến bộ của các con mình ở các môn học. Quý phụ huynh muốn trao 

đổi những vấn đề quan tâm, xin vui lòng báo với Văn phòng trường 

để sắp xếp lịch gặp giáo viên chủ nhiệm trao đổi cụ thể về tình hình 

học tập của các em. 

Ngày 20/11 “Ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam” học sinh 

trường SVIS đã có nhiều hoạt động bổ ích: Trang trí lớp, làm báo 

tường, diễn văn nghệ; những lời hát, điệu múa, ý thơ, những bông 

hoa tươi thắm tri ân Thầy- Cô với tình cảm yêu thương nồng ấm, 

lòng biêt ơn sâu sắc. 

Cám ơn các “Thiên thần” trường SVIS @ NT. Thật vinh dự và hạnh 

phúc khi Thầy Cô giáo, Cô Chú nhân viên nhận được những tình 

cảm yêu thương của các em trong ngày 20/11. 

Cám ơn các Thầy Cô đã chắp cánh cho các em đến những bến bờ 

ước mơ; cho các em cảm nhận “Mỗi ngày đến trường là một ngày 

vui”. 

Kính chúc Quý Thầy Cô, Anh Chị Em nhân viên trường SVIS Nha 

Trang ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhiều sức khỏe và hạnh phúc. 

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

Quý Phụ huynh trong mọi hoạt động của trường 

Hiệu trưởng 

Nguyễn Thị Hạnh 

 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ Hiệu trưởng 

 Cảm nghĩ về CLB pha chế 

 Lợi ích của hoạt động thí 

nghiệm, thực hành 

 Viết về ngày 20/11 

 Các quy định về an toàn cho học 

sinh 
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CẢM NGHĨ VỀ LỚP HỌC PHA CHẾ - CLB NGOÀI GIỜ 

   Em tên là Đỗ Phạm Bảo Nghi là học sinh lớp 6 và cũng là học 

viên trong câu lạc bộ pha chế thức uống của cô Nguyễn Thị Thu Hà 

– giáo viên chủ nhiệm lớp 6&8 trường Liên cấp Quốc tế Việt Nam 

Singapore Nha Trang. Cô là người hướng dẫn chính của câu lạc 

bộ, cô chỉ cho chúng em các loại nước uống rất ngon và cũng là 

người truyền cho chúng em cảm hứng trong nấu ăn và pha chế.  

   Đến với một tiết học pha chế, đầu tiên cô sẽ phát cho chúng em 

những tờ công thức và nguyên liệu cần có, đồng thời cô sẽ giới 

thiệu cho chúng em từng nguyên liệu và cách sử dụng chúng sao 

cho đúng cách. Sau đó cô sẽ làm mẫu cho cả lớp cùng xem và cuối 

cùng lớp sẽ chia ra làm 4 nhóm và tự thực hành ly nước uống của 

chính mình. 

  Em rất vui vì mỗi buổi học trôi qua, nhóm của em luôn được cô 

khen là nhóm có những ly pha chế ngon và đẹp nhất. Em thấy đây 

là một câu lạc bộ rất vui và bổ ích. Chúng em không chỉ được học 

về những loại đồ uống ngon và bổ dưỡng mà qua lớp học pha chế, 

cả lớp còn rèn luyện được tính kiên nhẫn, tỉ mỉ khi pha các loại đồ 

uống và tính gọn gàng, ngăn nắp sau khi học xong. Chúng em biết 

cách dọn dẹp bàn chỗ mình học, biết gom rác lại và vệ sinh phòng 

thực hành khi hoàn thành buổi học. 

  Em cảm ơn cô đã luôn hướng dẫn chúng em trong lớp học pha 

chế này, em hi vọng ở những buổi học sau cô sẽ hướng dẫn cho 

chúng em thêm nhiều loại đồ uống khác. 

Học sinh Đỗ Phạm Bảo Nghi – Lớp 6 

 

 

 

 

 

LỢI ÍCH CỦA HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH 

Trong daỵ hoc̣, thí nghiêṃ và thực hành đóng vai trò hết sức quan 

troṇg.  

Thí nghiêṃ, thực hành là phương tiện nhằm góp phần nâng cao 

chất lượng kiến thức và rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo cho hoc̣ sinh. Nhờ 

đó mà hoc̣ sinh có thể hiểu sâu hơn bản chất của các hiện tượng, 

định luật, quá trình..v.v. được nghiên cứu và sẽ vận dụng kiến thức 

vào thực tiễn một cách linh hoạt và hiệu quả hơn. 

Việc vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn thông qua các tiết 

thực hành tại phòng thí nghiệm của trường đã mang đến cho học 

sinh sự nhớ lâu, nhớ dai các kiến thức đã học, biết vận dụng chúng 

vào thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó, thí nghiệm thực hành của 

trường SVIS Nha Trang còn giúp cho học sinh tăng cường sự khéo 

léo trong việc sử dụng các dụng cụ thí nghiệm, nhanh nhẹn và đặt 

biệt là rất hứng thú khi được vừa học vừa thực hành ngay tại trường 

trong tiết học của các em. 

Giáo viên Vật Lý – Nguyễn Trung Tĩnh 
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VIẾT VỀ NGÀY 20/11 

Mỗi ngày trôi qua lại có thêm một niềm vui mới. Những 
con đò ấy cứ âm thầm lặng lẽ suốt ngày đêm bỏ lại sau lưng bao 
nỗi nhọc nhằn, bước qua mọi khó khăn phía trước với ý chí kiên 
cường lái con đò tri thức cập bến được bình an. 

           Tôi bước vào nghề dạy học thật đơn thuần như một lẽ tự 
nhiên. Thế nhưng ngày đầu đứng trên bục giảng, tôi đã thật sự 
biết rằng, dạy học chính là lẽ sống, là tâm huyết của đời tôi. Tôi 
yêu biết bao những ánh mắt trong sáng, ngây thơ, những câu nói 
hồn nhiên, non trẻ khi các em làm quen với từng nét chữ, từng 
con số. Tôi quý những bỡ ngỡ, những tò mò khi các em khám 
phá thế giới xung quanh. Qua hình ảnh của các em, tôi như được 
sống lại thời thơ ấu. Nhưng quan trọng hơn là tôi nhận ra được 
những giá trị của cuộc sống. Thật hạnh phúc khi được làm một 
người đưa đò cần mẫn chở khách sang sông! 

Hôm nay, 20/11/2017, trong tôi có biết bao cảm xúc dâng 
trào khi đón nhận những tình cảm yêu thương của các em học 
sinh trường SVIS Nha Trang qua những câu văn đẹp, lời thơ hay, 
những hình ảnh ngộ nghĩnh trên các bài báo tường. Với riêng cá 
nhân tôi, tôi nguyện với lòng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong sự 
nghiệp của mình, để luôn xứng đáng với thành tích mà trường đạt 
được hôm nay, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp 
ấy, giáo dục các thế hệ học trò thành những người con ngoan, trò 
giỏi, những công dân có ích cho xã hội. 

 
Giáo viên tiểu học – Nguyễn Thị Hạnh Vi 

 

 

 

 

CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN CHO HỌC SINH 

1. Học sinh cần mang theo bình nước uống riêng để lấy 

nước uống nhằm phòng tránh các bệnh lây nhiễm 

chéo qua đướng ăn uống, tiêu hóa. 

2. Học sinh không được phép ra ngoài cổng trường mua 

thực phẩm, đồ uống nhẳm đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm và tai nạn xe cộ trong thời gian học tại 

trường. 

3. Phụ Huynh sẽ không được chạy xe ô tô vào trường 

đón học sinh kể từ ngày 01/12/2017 vì lý do an toàn 

cho học sinh giờ tan trường. 

4. Phụ Huynh đi xe máy, xe đạp sẽ chạy chậm khi vào 

trường và đỗ xe vào khu quy định dành cho khách khi 

đón học sinh. 

5. Phụ huynh và khách tham quan liên hệ công việc đều 

đỗ xe bên ngoài cổng trường nếu là xe ô tô và đỗ vào 

khu vực xe máy nếu khách sử dụng xe máy, xe đạp. 

6. Phụ Huynh vào trường cần tháo khẩu trang, khăn che 

mặt trước khi vào liên hệ công việc với trường. 

 

 


