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NỘI DUNG BẢN TIN
 Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng
 Chuyến đi của những nhà thám
hiểm nhí
 Thông điệp của cô giáo lớp 5
 Lễ hội hóa trang Halloween
 Câu lạc bộ bài tập tiếng Anh

THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG
Kính Chào Quý Phụ huynh,
“Nuôi dạy trẻ hạnh phúc là trở về điều chỉnh bản thân và làm chính
mình hạnh phúc trước”
Ai cũng có thể đã từng mắc lỗi, mắc lỗi là 1 phần của cuôc sống,
là 1 phần của quá trình học tập và trưởng thành của tất cả mọi
người. Đôi khi vì lo lắng cho con và mong muốn con trưởng thành
và trở thành người tốt mà chúng ta có phần khắt khe với con trẻ,
chúng ta lỡ trách mắng con, lỡ trừng phạt con, lỡ so sánh con với
những người bạn khác...Những lúc như vậy con có thể buồn,
khóc,giận cha mẹ, thầy cô; có khi cảm thấy áp lực chán nản muốn
bỏ học, muốn trả đũa....Ngược lại nếu cha mẹ, thầy cô có thể sử
dụng các phương pháp kỷ luật tích cực (PPKLTC) thì con sẽ vẫn
thay đổi được hành vi không mong muốn mà vẫn cảm thấy được
yêu thương, tôn trọng, an toàn, được hiểu và cảm thấy mình có
giá trị, phẩm giá.
Mục tiêu của giáo dục kỷ luật tích cực (GDKLTC) là dạy học sinh
tự hiểu hành vi của mình, có trách nhiệm đối với sự lựa chọn của
mình, biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Nói cách khác
giúp học sinh phát triển tư duy và có hành vi tích cực có thể ảnh
hưởng lâu dài đến cả cuộc đời sau này.
Người lớn đừng gậy thêm khó khăn hơn nữa do những kỳ vọng
quá lớn với sức trẻ mà hãy hướng dẫn trẻ biết lựa chọn cho mình
Có 4 nguyên tắc giáo dục vĩ đại nhất thế giới (theo Sound of
Hope):Nguyên tắc bể cá; Nguyên tắc con sói (sư tử dạy con);
Nguyên tắc hiệu ứng gió nam (cuộc thi của Thần MT); Nguyên tắc
Robert Rosenthai ( câu chuyện về Edison).
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Ví dụ Nguyên tắc con Sói: Sói là loài động vật có tính hiếu kỳ
mạnh nhất trong giới tự nhiên, chúng không coi bất cứ điều gì là
đương nhiên, mà có khuynh hướng tự mình khám phá và thể
nghiệm, thế giớ tự nhiên mê hoăc và mới mẻ sẽ mãi mãi khiến
chúng ngạc nhiên và sửng sốt. Con sói luôn có hứng thú với hoàn
cảnh xung quanh, chúng có thể liên tục phát hiện thức ăn, đoán
biết được nguy hiểm, nhờ thế mà có khả năng sinh tồn mạnh mẽ.
Vì vậy muốn bồi dưỡng năng lực học tập mạnh mẽ cho trẻ nhỏ,
nhất định phải khơi gợi tính hiếu kỳ và ưa khám phá của chúng.
Hãy hướng dẫn cho chúng quan sát cuộc sống một cách tỉ mỉ, lấy
hứng thú làm mục đích của việc học tập. Đứa trẻ được giáo dục
như vậy trên đường đời sau này sẽ trở thành một ngôi sao sáng,
trong công việc có thể đưa ra những sáng kiến và suy nghĩ mới mẻ.
( Sư tử dạy con).
Kính chúc quý Phụ huynh Sức khỏe, hạnh phúc.
Cô Nguyễn Thị Hạnh – Hiệu Trưởng

CHUYẾN ĐI CỦA NHỮNG NHÀ THÁM HIỂM NHÍ
Tháng 10 vừa qua, những nhà thám hiểm nhí của khối tiểu học đã
có một chuyến tham quan học tập đầy thú vị tại Viện hải dương
học. Đây là một hoạt động mà các bạn rất mong chờ trong năm
học.
Đến thăm Viện Hải Dương Học, các bạn tận mắt xem bảo tàng
sinh vật biển với trên 20.000 mẫu vật của hơn 4.000 loại sinh vật
biển và nước ngọt đã được sưu tầm, gìn giữ từ nhiều năm. Bên
cạnh đó là những mẫu vật sống được nuôi thả trong bể kính. Đặc
biệt, bảo tàng đang lưu giữ, bảo quản trưng bày bộ xương cá voi
khổng lồ dài gần 26m, cao 3m đã bị chôn vùi trong lòng đất ở đồng
bằng sông Hồng ít nhất hơn 200 năm. Thông qua chuyến đi giúp
các bạn ý thức việc bảo vệ môi trường biển, động vật biển, nguồn
lợi vì lợi ích của các thế hệ con em mai sau. Kết thúc chuyến đi là
những mong ước, những quyết tâm không xả rác thải ra biển,
không làm tổn hạn đến đại dương và các sinh vật biển.
Cô Đặng Thị Ánh Tuyết – Giáo viên Tiểu Học
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THÔNG ĐIỆP CỦA CÔ GIÁO LỚP 5
Kính gửi Quý Phụ huynh, trong năm học 2019-2020, tôi
được phân công giảng dạy lớp 5- là lớp cuối cấp Tiểu học, là lứa
tuổi đầu tiên trong giai đoạn trưởng thành của các em học sinh. Vì
vậy, bên cạnh việc giáo dục tri thức, tôi cũng quan tâm nhiều đến
việc giáo dục kĩ năng cho các em để tạo một nền tảng vững chắc
cho các em trở thành những công dân toàn cầu năng động, sáng
tạo. Trong những tháng đầu tiên của năm học này, các em đã cùng
nghiên cứu cơ chế hoạt động của cầu treo từ đó sử dụng những
vật liệu đơn giản, dễ tìm và thân thiện với môi trường như: lõi giấy
vệ sinh, băng keo, giấy màu, dây thun ... để thực hành thiết kế một
chiếc cầu treo. Không những thế, các em còn phải tính toán các
trụ làm sao cho cây cầu có thể chắc chắn, an toàn khi vận hành
sau khi tìm hiểu vụ sập cầu treo Tacoma (Hoa Kỳ) năm 1940. Hơn
nữa, một số nhóm còn muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi
trường: không vứt rác xuống các sông, hồ gây ô nhiễm nguồn
nước. Các em rất hào hứng để tìm hiểu và hoàn thiện sản phẩm
của mình.
Từ tiền đề này, tôi hi vọng sẽ khơi dậy nơi các em niềm say mê
học hỏi và không ngừng phát triển, đem tài năng của mình cống
hiến và mang lại nhiều giá trị xã hội tốt đẹp.
Cô Nguyễn Ngọc Hoài My – Giáo Viên Tiểu Học

LỄ HỘI HÓA TRANG HALLOWEEN
Hàng năm trường SVIS@ Nha Trang đều lên kế hoạch tỉ mỉ từ
đầu tháng để tổ chức các hoạt động vào ngày lễ hội Halloween.
Lễ hội năm nay có các hoạt động đặc sắc như sau:
1.
2.
3.
4.
5.

Tạo hình bộ xương bằng thủ công
Cắt tỉa tạo hình quả bí ngô
Thi ăn bánh vòng (donut)
Thi kiến thức về Halloween
Trình diễn thời trang Halloween

Các hoạt động đã được thầy và trò cùng nhau hưởng ứng nhiệt
tình, mang đến một không khí vui tươi, gắn kết, tinh thần thi đua
cá nhân và tập thể giúp các em học sinh hiểu thêm về tính độc
lập cũng như tính tương trợ thông qua nội dung từng trò chơi.
Lễ hội kết thúc, để lại trong lòng các em sự náo nức mong chờ
cho năm sau với những hoạt động thú vị mà các thầy cô của
trường tâm huyết nghiên cứu và tổ chức cho học sinh có sân
chơi bổ ích theo chủ để sự kiện.
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CÂU LẠC BỘ BÀI TẠP TIẾNG ANH
Câu lạc bộ (CLB) bài tập tiếng Anh vận hành vào thứ Ba và thứ
Năm hàng tuần từ 4:15 đến 5:00pm đã phát triển với tốc độ đáng
kể và đáng khích lệ.
Đây là năm thứ hai trường chúng tôi vận hành CLB hướng dẫn
làm bài tập tiếng Anh này. Đây là một sáng kiến đã giúp cho một
số các em học sinh đạt được kết quả tiến bộ sau quá trình tham
gia CLB.
Học sinh đã sử dụng khoảng thời gian này để làm bài tập về nhà,
kiềm tra lại tiếng Anh và thậm chí yêu cầu dạy kèm một-kèm-một
bởi các giáo viên phụ trách hỗ trợ chung của chúng tôi. Thật là
khích lệ khi giáo viên chúng tôi thấy học sinh sử dụng thời gian
này để yêu cầu giúp đỡ những chỗ mà các em chưa hiểu. Khá
nhiều học sinh đã thể hiện sự quan tâm để tìm hiểu sâu hơn về
các chủ đề được thảo luận trong lớp.
Mục đích CLB của chúng tôi:
• Mục đích chính của câu lạc bộ này là nâng cao khả năng học
thuật và thành tích học tập của các em học sinh SVIS.
• Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là cung cấp cho học sinh một
nền tảng khác thông qua đó các em có thể tương tác với các giáo
viên nước ngoài ở cấp độ cá nhân hơn. Điều này cho phép học
sinh của chúng tôi có cơ hội đặt câu hỏi về các chủ đề được thảo
luận trong lớp, để tìm hiểu sâu hơn về những điều và chủ đề mà
họ tò mò và cũng như để tìm hiểu thêm về kinh nghiệm của giáo
viên khi sống bên ngoài Việt Nam.
• Cuối cùng, chúng tôi mong muốn tạo ra một nền văn hóa tích
cực xung quanh kết quả học tập. Học sinh của chúng tôi cần cảm
thấy đam mê học tập và làm việc trong một môi trường an toàn
và hỗ trợ.
Với suy nghĩ này, chúng tôi đã cố gắng tạo ra một môi trường học
tập thoải mái, nơi giáo viên và học sinh có thể hỏi đáp tất cả các
câu hỏi, mặc dù có những câu không cần cả lớp thảo luận.
Thầy Diederick Wolmarans – Giáo Viên Tiếng Anh
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