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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tháng 10/ 2018, trường SVIS Nha Trang tiến hành kiểm tra định 

kỳ giữa học kỳ 1 hai môn Toán, tiếng Việt đối với cấp tiểu học. Qua 

kiểm tra, BGH và GV đã nắm tình hình chất lượng học tập của học 

sinh để có những biện pháp phù hợp đối với học sinh yếu. 

GVCN báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh giữa học kỳ 1 

từ lớp 1 đến lớp 11 về cho phụ huynh nắm và phối hợp cùng nhà 

trường để có những biện pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng học tập 

đối với những môn học sinh còn học yếu. 

Học sinh của trường đã có buổi tham quan dã ngoại với những kỹ 

năng sống thực tế đầy thú vị, bổ ích như: học sinh được học làm 

bánh donut, gói bánh ít, đúc bánh xèo, học trồng rau… qua các 

hoạt động tạo cho các em yêu thích lao động, biết quí trọng những 

thành quả do công sức mình bỏ ra. 

Các em học sinh được thỏa thích sáng tạo,thể hiện sở trường của 

mình trong hoạt động Lễ hội Halloween với các hình tượng trang 

trí nhiều màu sắc đặc trưng của Lễ hội mang tính chất ghê rợn như 

đen, đỏ, cam cùng nhiều trò chơi độc đáo như làm người nộm với 

tiêu chí xấu- ghê- thật và các trò chơi liên hoàn, fashion show… 

Qua các hoạt động này, thấy được rằng các em học sinh rất sáng 

tạo, có lòng bác ái, biết giúp đỡ nhau, gắn bó thể hiện tính đoàn 

kết rất đẹp trong cách chơi. 

Chúc Quý Phụ huynh nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong mỗi 

ngày mới. 

                                Hiệu trưởng 

                            Nguyễn Thị Hạnh 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng 

 Tham quan và học làm bánh của 

học sinh tiểu học 

 Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 

 Gia đình động vật 

 Lễ hội hóa trang Halloween 

 Quy định cấm hút thuốc trong 

trường học 
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THAM QUAN VÀ HỌC LÀM BÁNH CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC 

Ngày 19/10 vừa qua trường SVIS Nha Trang tổ chức buổi sinh hoạt 

dã ngoại cho học sinh khối Tiểu học với chủ đề “ Thợ làm bánh nhí” 

tại trung tâm dạy nghề Yasaka Sài Gòn Nha Trang. Tại đây các em 

học sinh được xem cách làm bánh donut và được thực hành trực 

tiếp để làm nên những chiếc bánh donut xinh xắn và đang yêu để 

mang về tặng mẹ, tặng bà nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. 

Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với các em học sinh. 

Ai cũng cố gắng hết sức mình để tạo hình những chiếc bánh thật 

đẹp và ngộ nghĩnh mang đậm dấu ấn cá nhân của mỗi người. Nhìn 

những ánh mắt ánh lên niềm vui vì đã hoàn thành sản phẩm và 

cách các em nâng niu những chiếc bánh mình đã làm được để 

mang về tặng những người phụ nữ thân yêu đã khiến cho chúng 

tôi-những Giáo viên của trường SVIS Nha Trang đã cảm thấy thật 

sự rất xúc động trước tình cảm của các em. Ước mong sao những 

kiến thức và kĩ năng các em đã học được tại ngôi trường thân yêu 

này sẽ là hành trang vững chắc cho các em bước vào đời. 

Cô Nguyễn Ngọc Hoài My – Giáo Viên Tiểu Học 

 

 

 

 

 

 

NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 

“Thế giới không có phụ nữ sẽ nhạt nhẽo tẻ buồn như một vở kịch 

không có xung đột, như một cái bánh không nhân, như một giai 

thoại không có chất dí dỏm ”… 

Ở thời nào cũng vậy, vẻ đẹp của người phụ nữ như một hằng 

số, bất biến ngàn đời. Dù ở cương vị nào, người phụ nữ cũng 

phát huy được vai trò, sức mạnh, sự khéo léo vốn có của mình. 

 Ngày nay, nhiều phụ nữ Việt Nam không chỉ đảm việc nhà mà 

còn giỏi việc nước, nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát 

triển của xã hội. Họ đang hướng tới hình ảnh thành đạt hơn, 

đảm đang hơn, tự tin hơn và xinh đẹp hơn. 

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 -10, học sinh trường SVIS Nha 

Trang đã bày tỏ sự yêu thương của mình thông qua những cánh 

thiệp xinh xắn, những bức tranh hài hòa màu sắc, những lời 

chúc ý nghĩa, yêu thương. Tấm lòng của các em là món quà đặc 

biệt gửi tới Mẹ, Bà và Cô giáo trong ngày lễ 

Cô Nguyễn Đặng Ý Nhi – Giáo viên Toán 
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LỄ HỘI HÓA TRANG HALLOWEEN 

Lễ Hội Hóa Trang Halloween được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 
hàng năm. Đây là lễ hội của phương tây đã có từ lâu đời nhưng 
hiện nay đã lan tỏa đến các nước châu Á, trong đó có Việt Nam.  

Trường SVIS@NT đã tổ chức các hoạt động thi đua giữa các 
khối lớp như làm thây ma (zombie) rung rợn nhất, thi trò chơi liên 
hoàn với đích cuối cùng là ném càng nhiều bóng nước vào thây 
ma thì sẽ chiến thắng và sôi nổi nhất là cuộc thi hóa trang 
Halloween để tìm ra được hai gương mặt hóa trang ấn tượng 
nhất trong đêm lễ hội năm nay. 

Các hoạt động đã mang đến cho các em sự gắn kết, chia sẻ và 

tương trợ nhau để đạt được đích đến cuối cùng ở mỗi hoạt động. 

Sự chờ đợi để được chơi, được thể hiện cá tính luôn làm các em 

phấn khích và hơn hết là các tiếng cười xen lẫn sự hồi hộp, kinh 

ngạc và vui thú sau mỗi trò chơi. 

GIA ĐÌNH ĐỘNG VẬT 

Tôi hỏi một em học sinh một câu hỏi đơn giản, và nhận được câu 

trả lời rất vui nhộn khi chọn ngẫu nhiên các em thay phiên nhau 

trả lời. Và đó là một trải nghiệm thú vị khi tôi thử hỏi với những 

câu hỏi đơn giản như: "Động vật yêu thích của con là gì?" 

Học sinh lớp 3 đã khám phá hệ thống phân loại được sử dụng để 

xác định động vật. Hầu hết học sinh bị mê hoặc bởi động vật và 

thường có một con vật là động vật yêu thích đặc biệt của trẻ, thậm 

chí có thể là một con vật mà trẻ chưa bao giờ thấy trước đây. Các 

em cũng thích sắp xếp và phân loại đồ vật, và việc phân loại động 

vật kết hợp cả hai sở thích này. 

Các em học sinh đã tưởng tượng rằng mình là những nhà sinh 

vật học nghiên cứu động vật trong tự nhiên. Các em đã tạo ra và 

phân loại các gia đình động vật khác nhau (bò sát, chim, cá, động 

vật có vú và côn trùng) trên một cái bảng và trình bày cho các 

bạn trong lớp. Các em đã có rất nhiều niềm vui khi vẽ và viết các 

đặc điểm khác nhau của các gia đình động vật. 

Vì động vật là chủ đề luôn gây sự hứng thú cho các em học sinh, 

có vô số sách về động vật dành cho thanh thiếu niên và thiếu nhi. 

Tôi khuyến khích các em nên tìm hiểu đọc thêm về thế giới động 

vật và vật lý xung quanh chúng ta. 

Thầy Riccardi Bessard – Giáo Viên Tiếng Anh 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH CẤM HÚT THUỐC TRONG TRƯỜNG HỌC 

Nhà trường đã có quy định cấm hút thuốc trong trường học đối 

với toàn thể cán bộ nhân viên, giáo viên, học sinh và phụ huynh 

khi đưa đón con tại trường nhằm giữ gìn môi trường xanh, sạch 

và không khói thuốc vì sức khỏe của học sinh, cán bộ nhân viên 

và cộng đồng. 

 

 

 


