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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Để trẻ tập trung trong việc học tập: Kỹ năng ghi nhớ 

Một yếu tố khiến trẻ thiếu tập trung là sự hạn chế về khả năng ghi 

nhớ. Vì vậy sự luyện tập về khả năng ghi nhớ cũng là một yếu tố 

giúp trẻ tập trung tốt hơn. Lưu ý các nguyên tắc sau: 

- Khi học bài (các môn tiếng Việt, lịch sử, giáo dục công dân…) 

cần có các hình minh họa và các sơ đồ tư duy đơn giản dễ diễn 

giải lại bài học qua các hình ảnh (học bằng mắt), với các bài cần 

thuộc lòng thì việc vừa đọc vừa viết ra từng câu ngắn (học bằng 

thính giác - thị giác - xúc giác) sẽ giúp trẻ nhớ kỹ hơn. 

- Khi làm các bài toán cũng cần có những minh họa cụ thể 

- Hãy khuyến khích trẻ tóm tắt bài học, diễn giải bài học bằng các 

sơ đồ (tập cho trẻ biết dùng các sơ đồ tư duy) và nói ra được ý 

chính của bài. 

- Hãy nhớ ôn lại trước khi đi ngủ: Sau giờ học trẻ sẽ được nghỉ 

ngơi nhưng trước khi đi ngủ, trẻ cần xem, đọc lại các ý tóm tắt và 

xem lại sơ đồ minh họa bài học, hoạt động này giúp trí não của bé 

ghi lại những gì cần nhớ trong khi ngủ 

- Vào buổi sáng nếu có điều kiện cũng nên cho bé xem lại phiếu 

ghi các ý chính của bài học trước khi đến trường. 

 Ngoài ra PH cũng nên biết rằng, mỗi trẻ có nhịp sống (đồng hồ 

sinh học) khác nhau, vì vậy nếu được hãy xếp giờ học của trẻ vào 

thời điểm nào trong ngày (sáng-trưa-chiều-tối) mà trẻ tỏ ra thoải 

mái, sung sức nhất 

Vì nói chung thì có 2 loại tính cách: 

+ Mẫu người họa mi: Có thói quen ngủ sớm, dậy sớm và hoạt  

động tốt vào buổi sáng 

+ Mẫu người chim cú: Có thói quen ngủ muộn, thức khuya và dậy 

trễ, hoạt động tốt vào buổi chiều và buổi tối. 

Chúng ta lưu ý con em thuộc mẫu người nào để sắp xếp đặt giờ 

học cho phù hợp. Dĩ nhiên điều này chỉ mang tinh tương đối, 

nhưng nếu biết và vận dụng được nó cũng góp phần đem lại hiệu 

quả cho việc học của trẻ. 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng 

 Câu Lạc Bộ Tiếng Anh 

 Lễ Hội hóa trang - Halloween 

 Sinh Hoạt Tập Thể Chiều Thứ Sáu 

 Thói quen giúp học sinh đọc kỹ đề 

bài 

 Ngày hội thể thao hàng năm 
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Các hoạt đông tháng 10 của trường: 

+Học sinh kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 (Cấp Tiểu học kiểm tra 

môn Toán, Tiếng việt; cấp THCS; THPT kiểm tra các môn học theo 

bô môn) 

+Tổ chức lễ hội trung thu (1/10) các em học sinh múa lân, rước 

đèn, phá cỗ cùng Chú Cuội và Chị Hằng 

+ “Xin chào Halloween” (30/10) ngày hội hóa trang tạo niềm vui cho 

tất cả mọi người 

Hoạt đông tạo sân chơi bổ ích lành mạnh, tinh thần tập thể, sự đoàn 

kết, hỗ trợ hợp tác giữa các bạn học sinh; sự linh hoạt, sáng tạo và 

tự tin vào bản thân của mỗi các nhân học sinh trong các trò chơi, 

trong vai trò MC… 

+ Nha Trang đã vào giai đoạn chuyển mùa, rất mong quý PH 

thường xuyên nhắc nhở các con giữ gìn vệ sinh, đảm bảo mạnh 

khỏe để học tập đạt hiệu quả tốt. 

Kính chúc quý phụ huynh dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh 

phúc. 

Cô Nguyễn Thị Hạnh – Hiệu Trưởng 

Câu Lạc Bộ Tiếng Anh 

Những tháng vừa qua, các giáo viên tiếng Anh chủ yếu tập trung 

vào khả năng nói, nghe và ngữ pháp của học sinh. Các em đã thực 

hiện nhiều chủ đề khác nhau cho đến thời điểm này. Chúng tôi cũng 

đã sử dụng một số phương pháp khác nhau để giúp các em cải 

thiện vốn tiếng Anh của mình. 

Hiện cả thầy và trò đang chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kì 1. 

Hầu hết các em học sinh đang làm rất tốt và có nhiều cải thiện đáng 

kể. Tôi và các giáo viên khác rất hài lòng với kết quả của các em. 

Các thầy cô bộ môn tiếng Anh sẽ tiếp tục hướng dẫn các em học 

sinh ở trình độ cao hơn. Chúng tôi giúp các em thực hành tiếng Anh 

bằng cách sử dụng câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ làm bài tập và 

các bài trong sách giáo khoa, cả chương trình của bộ lẫn chương 

trình Cambridge. Chúng tôi cũng sử dụng công nghệ trong phòng 

máy tính với hai chương trình: Phần mềm Raz-kids và Smart-Minds 

để củng cố tài liệu được dạy trên lớp cho các em. 

Trong các câu lạc bộ tiếng Anh, các em được học cách trở thành 

một công dân toàn cầu ví như làm thế nào để  trở thành một người 

tốt trong các cuộc thảo luận bằng tiếng Anh. Chủ đề của tháng này 

là làm việc nhóm, tính kiên nhẫn và lòng bao dung. Chúng tôi cũng 

đã thành lập và vận hành câu lạc bộ hướng dẫn làm bài tập về nhà 

trong vài tuần nay và nhận thấy học sinh rất chú tâm vào các giải 

thích để hiểu các khái niệm khó. 

Chúng tôi luôn muốn nhìn thấy sự cải thiện các kỹ năng của học 

sinh và cả các kết quả làm bài kiểm tra của các em sắp tới. 

Thầy Din Willingham – Giáo viên Tiếng Anh 
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Lễ Hội Hóa Trang – Halloween  

Vào ngày 30 tháng 10 vừa qua nhà trường đã tổ chức một mùa 

lễ hội Halloween nhộn nhịp và sôi động, thông qua đó các bạn 

học sinh đã có những giây phút giải lao vui vẻ sau những giờ học 

căng thẳng ở trường.  

Các bạn học sinh của 3 cấp lớp đã có cơ hội được hóa trang 

thành những nhân vật kinh dị theo mong muốn như phù thủy, 

người sắt, bóng ma, … tham gia công việc trang trí lớp học thành 

một thế giới kinh dị đáng yêu. Bên cạnh đó, học sinh của trường 

cũng đã tham gia các trò chơi tập thể sôi động, với sự tham gia 

cổ vũ nhiệt tình hăng hái của học sinh toàn trường và các thầy 

cô.  

Khối tiểu học, với trò chơi xây tháp kẹo và trang trí hình nộm đã 

phát huy được tính sáng tạo của các em. Khối trung học phổ 

thông được tham gia tìm hiểu về ngày lễ Halloween với các câu 

đố quiz và thể hiện khả năng nhanh nhẹn qua trò chơi vận động 

đạp bong bóng. Trò chơi đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình 

của học sinh khối lớp 6-12.  

Kết thúc chương trình bằng trò chơi Pinata, các bạn học sinh háo 

hức thay phiên nhau đập hộp kẹo Pinata, cho đến khi Pinata vỡ 

giành được kho báu kẹo từ trong thùng. Lễ hội Halloween kết 

thúc với nhiều cảm xúc, hứng khởi cho ngày cuối cùng của tháng 

10, chuẩn bị năng lượng cho một tuần mới với nhiều hoạt động 

học tập và sinh hoạt mới. 

Cô Phan Hoàng Thảo Ly – Giáo viên Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

Sinh Hoạt Tập Thể Chiều Thứ Sáu 

Cứ mỗi chiều thứ Sáu hàng tuần vào lúc 15h15 trường SVIS tổ 

chức buổi sinh hoạt tập thể dành cho tất cả các học sinh tham gia 

vui chơi sau một tuần học căng thẳng. Trong tiết sinh hoạt tập thể 

này, học sinh được tham gia vào các trò chơi dân gian thú vị như: 

kéo co, chuyền thun bằng tăm, caro người, nhảy bao bố… Các trò 

chơi không chỉ rèn cho học sinh sự khéo léo, nhanh nhẹn mà còn 

rèn cho học sinh tinh thần đồng đội và khả năng hợp tác, phối hợp 

với nhau. Mọi mệt mỏi bỗng chốc tan biến để lại những nụ cười 

rạng rỡ, những ánh mắt ánh lên niềm vui. Cũng vì vậy mà khi hỏi 

học sinh: “Con thích nhất ngày nào trong tuần?”. Học sinh đã 

không ngần ngại trả lời: “Con thích nhất là ngày thứ Sáu vì thứ 

Sáu có tiết Sinh hoạt tập thể.” Câu trả lời thật ngây thơ và hồn 

nhiên nhưng đã tiếp thêm cho chúng tôi – những Giáo viên tổ chức 

các buổi sinh hoạt tập thể động lực, niềm say mê không mệt mỏi 

để cống hiến sức mình cho những mầm non, cho tương lai của 

đất nước. 

Cô Nguyễn Ngọc Hoài My – Giáo Viên Tiểu Học 
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THÓI QUEN GIÚP HỌC SINH ĐỌC KỸ ĐỀ BÀI 

  

1. Đọc đi đọc lại câu hỏi: 

Đây được xem là bước đầu tiên để trẻ hiểu được mình cần phải đi 

tìm cái gì. Việc rèn luyện cho học sinh thói quen đọc kỹ câu hỏi là 

một nhiệm vụ lâu dài mà các giáo viên thường xuyên nhắc nhở các 

em thực hiện trong quá trình học. 

Nếu dạy con ở nhà, cha mẹ có thể dùng ngón tay chỉ từng chữ để 

đọc câu hỏi cùng con. Hãy đọc một cách chậm rãi để đảm bảo con 

có thể nắm hết ý. Cha mẹ cũng nên kiên nhẫn cho con đọc đi đọc 

lại nhiều lần nếu con vẫn chưa hiểu rõ câu hỏi. 

2. Rèn con trí tưởng tượng: 

Tưởng tượng là một phương pháp học khá hiệu quả vì nó giống 

như kiểu trẻ được sống trong hoàn cảnh đó.  

Ngoài ra, nếu có thể, cha mẹ hãy cho con được làm thực nghiệm, 

ví dụ cha mẹ cho con một sợi dây dài 10cm, rồi bảo con gấp đôi 

sợi dây. Sau đó, đếm xem mình có mấy đoạn dây, và hãy dùng 

thước đo xem mỗi đoạn dài bao nhiêu cm. Việc vừa học, vừa được 

thực hành như thế sẽ giúp trẻ hiểu bài nhanh hơn, đồng thời nhớ 

bài lâu hơn. 

Để rèn con óc tưởng tượng, cha mẹ nhớ cho con đọc nhiều sách, 

kể truyện hoặc hát cho con nghe, từ đó kích thích trí tưởng tượng 

của trẻ bay bổng. 

3. Gạch chân những điểm chính trong bài học: 

Các câu hỏi ứng dụng của môn toán học thường có nhiều nội dung 

và cung cấp nhiều thông tin. Do đó, nó đòi hỏi học sinh phải rút ra 

được những điểm chính khi làm bài. Bên cạnh đó, việc chắt lọc ra 

những thông tin quan trọng này cũng giúp trẻ nắm bắt chính xác 

yêu cầu của câu hỏi cũng như hướng giải quyết. 

Việc nhận diện đâu là ý chính, đâu là ý phụ là một việc đòi hỏi sự 

kiên trì và kiên nhẫn của các thầy cô và phụ huynh. Thế nên, cha 

mẹ hãy đồng hành cùng con, khuyến khích con đưa ra ý kiến của 

mình, bình tĩnh giảng giải khi con nói sai và đừng quên khen ngợi 

mỗi khi con nêu ý đúng. 

Chúc Quý Phụ Huynh và các em học sinh vận dụng thành công. 

Cô Đoàn Lê Tuyết Nhi – Giáo Viên Tiểu Học 
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Ngày hội Thể Thao hàng năm 

 

Đối với con người, sức khỏe và trí tuệ là hai điều đáng quý nhất. 

Chỉ có sức khỏe tốt thì mới giúp ích cho quá trình rèn luyện trí tuệ 

phát triển tốt. Vì vậy, hình thành thói quen tập thể dục thể thao 

thường xuyên sẽ giúp bạn có sức khỏe tốt để học tập tốt, hiệu quả 

hơn. 

Câu lạc bộ ngoại khóa bao gồm các môn thể thao, hoạt động phát 

huy tính sáng tạo, giải tỏa căng thẳng, xây dựng sự tự tin, phát 

triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng 

lãnh đạo. Trong số đó, thể thao là một hoạt động ngoại khóa bổ 

ích cho trẻ vì nó giúp tinh thần các em luôn sảng khoái và minh 

mẫn.  

Hằng năm nhà trường tổ chức ngày hội thể thao dành cho học sinh 

và nhân viên nhà trường với các nội dung như Bóng đá, điền kinh, 

Aerobic và các trò chơi vận động được diễn ra trong ngày. Các em 

học sinh của trường rất hào hứng và nhiệt tình tham gia. Thông 

qua các hoạt động thể thao có tổ chức, học sinh không ngừng 

được học hỏi về giá trị khi làm việc tập thể, chơi thể thao theo luật 

và giao tiếp hiệu quả. Môn thể thao đội nhóm giúp các em nâng 

cao khả năng hòa nhập với cộng đồng, gắn kết bền chặt với bạn 

bè cùng trang lứa và rèn luyện tinh thần đồng đội khi làm việc trong 

môi trường tập thể.  

Chúc tất cả các em thật nhiều sức khỏe và tham gia tốt phong trào 

ngày hội thể thao trong nhà trường năm học 2020-2021. 

Cô Phạm Nguyễn Lệ Trinh – Giáo Viên Thể Dục 

 

 

 

 

 


