TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM SINGAPORE
@ NHA TRANG
Tháng 12 năm 2020

NỘI DUNG BẢN TIN
 Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng
 Hội chợ từ thiện Giáng Sinh
 Nhà toán học Fibonacci
 Cảm xúc của giáo viên lần đầu
đến Nha Trang

THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Không khí Giáng sinh đang tràn ngập từng góc phố, từng con
đường ở Nha Trang, tiết trời se lạnh, phố phường lung linh đèn
hoa, người người , nhà nhà rộn rã tích cực chuẩn bị tận hưởng
một mùa giáng sinh hạnh phúc , an lành.
Trường Quốc Tế Việt Nam Singapore tổ chức chương trình hội
chợ từ thiện giáng sinh tại trường, tham dự hội chợ có 21 gian
hàng của các em học sinh, thầy cô giáo từ lớp 1 đến lớp 12 và các
cô chú CNV trường SVIS @ NT; các sản phẩm được bán tại Hội
chợ là sản phẩm do chính các em học sinh, thầy/ cô, cô/ chú nhân
viên làm ra.
Kết thúc hội chợ quỹ thu được từ việc bán hàng sẽ ủng hộ vào tổ
chức CARITAS VIET NAM giúp trẻ em khuyết tật, ủng hộ học sinh
vùng khó khăn, giúp các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo…
Hoạt động chính trong tháng 12/2020 của trường:
+ Học sinh ôn tập học kì 1 các môn học theo đề cương
+14-24/12/2020 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 kiểm tra định kỳ học
kỳ 1 năm học 2020-2021
+Trường tổ chức hội chợ “Giáng sinh từ thiện”
+Từ 25/12/2020 đến 3/1/2021 học sinh toàn trường nghỉ Term
Break và nghỉ tết Dương lịch.
Kính chúc Quý phụ huynh, các em học sinh, Quý thầy cô giáo, Cô
chú nhân viên trường SVIS có một kỳ nghỉ vui vẻ, ấm áp, an lành.
Cô Nguyễn Thị Hạnh – Hiệu Trưởng
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HỘI CHỢ TỪ THIỆN GIÁNG SINH
Nhà Trường đã có một khoảng thời gian tuyệt vời trong ngày tổ
chức Hội chợ từ thiện Giáng sinh tại trường SVIS @ NT trong tháng
12 vừa rồi. Với tất cả những khó khăn và thời gian khó khăn của
năm 2020 mà tất cả chúng ta đã trải qua trong năm nay. Với tư
cách là một cộng đồng, nhu cầu về những sự kiện chia sẻ yêu
thương như thế này chưa bao giờ lớn hơn. Mọi người cùng hướng
đến gây quỹ từ thiện cùng tổ chức từ thiện Caritas Việt Nam.
Tất cả các lớp học đã đưa ra những ý tưởng tuyệt vời về cách gây
quỹ vì một mục đích chính đáng và cũng nhận lại được niềm vui khi
thực hiện điều đó. Các em học sinh bận rộn nướng bánh, tham gia
các trò chơi câu cá, ném và lăn banh để giành được nhiều giải
thưởng. Một số lớp lớn hơn của Nhà Trường đã sử dụng kiến thức
toán học và kỹ thuật cho những thử thách thú vị sáng tạo mà tất cả
mọi người đều có thể tham gia. Các học sinh nhỏ tuổi hơn từ các
lớp Tiểu học đã rất sáng tạo với các gian hàng của mình và chăm
chỉ cải thiện kỹ năng bán hàng trong tương lai.
Nói chung, đó là một ngày tuyệt vời đầy niềm vui vì một mục đích
chung nhằm giúp đỡ những người kém may mắn và đang gặp khó
khăn. Toàn trường đã cùng nhau tham gia và làm nên thành công
rực rỡ của sự kiện này.
Làm tốt lắm mọi người ơi! Chúc thầy cô, quý phụ huynh và các em
học sinh một mùa Giáng sinh vui vẻ và năm 2021 An khang thịnh
vượng.
Thầy Diederick Wolmarans – Giáo Viên Tiếng Anh
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NHÀ TOÁN HỌC NỔI TIẾNG FIBONACCI (1170 – 1250)

Fibonacci là một nhà toán học tài ba người Ý. Tuy ông không phải
là người phát minh nhưng đã có công lan truyền hệ ký số Hindu –
Ả Rập phổ biến khắp châu Âu. Dãy số hiện đại mang tên ông, số
Fibonacci vẫn được sử dụng phổ biến cho đến ngày nay.
Ứng dụng hệ số Hindu – Ả Rập: Áp dụng nó vào tính toán sổ sách,
chuyển đổi khối lượng, chiều dài, tính toán tiền lời, đổi tiền và
những ứng dụng khác.
Ứng dụng dãy số Fibonacci trong tự nhiên và kỹ thuật:
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi dãy số Fibonacci trùng với số
cánh hoa của hầu hết các loại hoa. Trong các số: 3, 5, 8, 13, 21,
34, 55 hoặc 89. Hoa loa kèn có 3 cánh, hoa mao lương vàng có 5
cánh, hoa phi yến thường có 8 cánh, hoa cúc vạn thọ có 13 cánh,
hoa cúc tây có 21 cánh, hoa cúc thường có 34, hoặc 55 hoặc 89
cánh.
Vì vậy mà dãy số Fibonacci được xem là tỉ lệ vàng cho chuẩn mực
của cái đẹp trong nghệ thuật, kiến trúc và tài chính.
Thầy Nguyễn Hữu Hòa – Giáo Viên Toán
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CẢM XÚC CỦA GIÁO VIÊN LẦN ĐẦU ĐẾN NHA TRANG
Những ấn tượng đầu tiên về Thành phố, Trường học và Học sinh?
Nha Trang chắc chắn là một thành phố rất đáng kinh ngạc. Với
Khung cảnh bãi biển đẹp như tranh vẽ, thành phố lên đèn lung linh
vào ban đêm, bầu trời đêm đầy sao và những ngôi chùa cổ kính
chỉ là một trong số ít những điều ấn tượng mà tôi kể đến. Hình ảnh
trực tuyến, các bài báo và blog về những gì Nha Trang đã không
làm công bằng vẻ đẹp thực sự của thành phố bởi vì Nha Trang
chắc chắn còn đẹp hơn và xuất sắc hơn như vậy. Âm thanh của
sóng biển tạo ra một cảm giác yên tĩnh tuyệt vời bất chấp sự hối
hả và nhộn nhịp của thành phố và bầu trời xanh phản chiếu trên
đại dương xanh pha lê thật ngoạn mục.
SVIS Nha Trang thoạt đầu chỉ là một thông tin tôi đọc trên
Wikipedia và chưa bao giờ tôi tưởng tượng mình sẽ là một phần
của ngôi trường tuyệt vời này. Đội ngũ tuyển dụng luôn hết lòng
giúp đỡ và các quản lý rất nhiệt tình hỗ trợ. Các giáo viên, cả người
nước ngoài lẫn bản địa, đều tuyệt vời trong việc cung cấp tất cả
sự hỗ trợ và hướng dẫn mà một người mới bắt đầu cần. Mọi người
đều thân thiện; Tôi đã luôn cảm thấy được chào đón và như ở nhà
ngay từ ngày đầu tiên.
Thực tế là trường quốc tế khiến tôi nghĩ rằng học sinh có thể kiêu
ngạo hoặc thiếu tôn trọng nhưng thật nhẹ nhõm khi họ hoàn toàn
ngược lại. Học sinh ở trường lịch sự và tôn trọng. Học sinh lớp 3,
hầu hết các em chỉ mới tám tuổi, nhưng suy nghĩ và hành động
như lớn hơn 3 tuổi; lịch sự và thông minh. Các em làm cho việc
giảng dạy trở nên thú vị và trọn vẹn. Học sinh lớp 1 tràn đầy sức
sống; chúng có thể làm cho mọi giáo viên trở nên trẻ trung. Cuối
cùng nhưng không kém phần quan trọng là học sinh lớp 7. Các
em mạnh mẽ nhưng trưởng thành, vui tươi, vui vẻ và tò mò nhưng
thông minh.
Toàn bộ trải nghiệm này thật tuyệt vời và tổng kết lại, thành phố,
ngôi trường và những học sinh thân yêu của tôi đều để lại ấn
tượng tuyệt vời; Thật vinh dự khi được trở thành một phần của gia
đình này.
Cô Ronalie Altamera David – Giáo Viên Tiếng Anh
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