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NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng 

 Phát triển kỹ năng nói và viết 

 Báo tường – ngày Nhà Giáo VN 

20/11 

 Tâm sự chia sẻ của học sinh nhân 

Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 

 Cập nhật tiến độ xây dựng GĐ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Tháng 11/2021 trường SVIS@NT có các hoạt động: 

 Thầy cô và học sinh trang trí lớp, làm báo tường chào 

mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11 với những hình 

thức, nội dung phong phú, đặc sắc 

Cùng với những bó hoa tươi thắm, những lời chúc, những 

vần thơ là món quà tinh thần, ý nghĩa được các em học sinh 

gửi tặng chứa đựng bao nhiêu tình cảm, sự yêu quý đến với Thầy Cô. Cảm ơn trân trọng Thầy cô đã 

dìu đắt các em những ngày đầu tiên học lễ, hậu học văn để các em trưởng thành vươn tới đạt những 

ước mơ. 

 Ngày 19/11 học sinh khối THPT (Year 10 – Year 12) tham gia tiêm vacxin Covid-19 (mũi 1) 

 Trường lập danh sách học sinh lớp khối THCS (Year 6 – Year 9) đăng ký tiêm vắc xin Covid -

19 theo quy định. 

 Nhà trường tích cực công tác phòng chống dịch, vệ sinh khử khuẩn mỗi ngày, thực hiện giãn 

cách bàn ghế để đảm bảo an toàn cho học sinh và GV-NV đang hoạt động tại trường. 

 Học sinh kiểm tra định kỳ các môn học giữa học kỳ 1. 

 Giáo viên chủ nhiệm gửi kết quả học tập, rèn luyện của học sinh giữa học kỳ 1 về cho phụ 

huynh. 

Kính chúc Quý Phụ huynh, các em học sinh cùng thầy cô giáo sức khỏe và bình an. 

Cô Nguyễn Thị Hạnh 

Hiệu trưởng  
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PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI VÀ VIẾT 

Vào đầu năm học, chúng tôi quyết định năm 2021-2022 sẽ là năm chúng tôi sử dụng các kỹ năng nói 

và viết trong lớp học. 

Các em mong muốn được thực hiện việc này khi cần diễn đạt rõ ràng các ý tưởng và quan điểm của 

mình với người khác. Với kỹ năng giao tiếp tốt, các em có thể thực hiện được những hoài bão, mong 

muốn và mục tiêu của mình. Khi tiếng Anh được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, người học cần 

phải có các kỹ năng giao tiếp tốt để đạt được thành công trong các lĩnh vực tương ứng. Kỹ năng nói 

là quan trọng nhất trong bốn kỹ năng ngôn ngữ và lớp học là nền tảng lý tưởng để có được kỹ năng 

giao tiếp tốt (đặc biệt là kỹ năng nói). 

Với những yếu tố này, tôi đã tạo ra các tiết học luyện kỹ năng viết và nói mỗi tuần vào thứ hai. Điều 

này sẽ mang lại hiệu quả tuyệt vời vì học sinh sẽ xây dựng được sự tự tin khi nói trước đám đông, 

đồng thời luyện phát âm và từ vựng. 

Hãy cùng nhau sáng tạo nào! 

Thầy Diederick Wolmarans  

Giáo viên Tiếng Anh 
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BÁO TƯỜNG - NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 

 

Để tiếp nối truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, tháng 11 vừa qua trường SVIS@Nha Trang tổ chức “Thi 

đua làm báo tường kỉ niệm ngày 20-11”. Các em học sinh tận dụng khả năng sáng tạo bằng những ý 

tưởng hay, độc đáo và mới lạ của mình để làm những hình dán handmade, dùng trang trí báo tường 

trở nên đẹp và nhiều màu sắc. 

Cùng với sự sáng tạo, các em còn thể hiện tình cảm của mình đối với thầy cô qua những câu từ, 

những lời chúc ngộ nghĩnh mà không kém phần dễ thương. Những lời chúc được gửi đến thầy cô 

trường SVIS @ Nha Trang như tiếp sức cho chúng tôi -  những giáo viên, công nhân viên của trường 

- có thêm động lực, niềm say mê giảng dạy cho những mầm non, tương lai của đất nước. 

 

Cô Ngô Thị Huyền Trâm 

Giáo viên Tiểu Học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÂM SỰ CHIA SẺ CỦA HỌC SINH - NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 
 

Tháng 11, tháng cuối năm, những ngày mưa gió, lạnh như là nỗi vất vả của thầy cô. Ấy vậy mà 
người lái đò nào có chùn bước, vẫn đưa bao thế hệ học sinh đến bờ vinh quang. Bạn có bao giờ tự 
hỏi HS của mình làm thế nào để trở thành Giáo viên mà học trò mong muốn nhất chưa? Cùng lắng 
nghe chia sẻ của học sinh nào! 
Thầy cô nào cũng mong muốn dạy dỗ các thế hệ học sinh của mình thành người tài giỏi, trái tim ấm 
áp và có ích cho xã hội. Và sau bao nhiêu năm đi nữa, thầy cô vẫn dõi theo con đường các con đi và 
nhớ về học trò của mình. 
 
Cô Đặng Thị Ánh Tuyết 
Giáo Viên Tiểu Học 
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 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG  
GIAI ĐOẠN 2 

PHỐI CẢNH KHUÔN VIÊN TRƯỜNG – 
GIAI ĐOẠN 2 

Block 2: 
 

 Đã hoàn tất công đoạn đổ bê tông tầng 1, 2, 

3 (cột, dầm, sàn)  

 Thi công phần tường tầng 1 

 Lắp đặt giàn giáo & lưới an toàn giàn giáo 

cho sàn sân thượng 

 

Mặt trước của Block 2  

Khu vực thi công tầng 2, 3 

Thi công tường tầng 1 

Lắp đặt hệ thống đường ống ME (tầng 1) 

Đổ bê tông tầng 4 


