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THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 
Kính gửi Quý Phụ huynh 
 
Học phần I bận rộn đã khép lại bằng một kì nghỉ vào giữa tháng 
Mười và tất cả các em đã trở lại với nguồn năng lượng tràn 
đầy, sẵn sàng đối mặt với những thách thức của học phần II. 
 
Các em học sinh lớp 4 và 5 của chúng ta đã tận hưởng cuộc 
trải nghiệm OBV 2 ngày tại trường và các em cũng tích lũy 
được nhiều kinh nghiệm. Các em học sinh lớp 7 cũng tham 
gia chương trình OBV diễn ra trong 5 ngày. Mặc dù các em 
phải quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh do sự ảnh hưởng 
của bão Molave, nhưng các em vẫn thích thú với những trải 
nghiệm thú vị và nhà trường tin chắc rằng các em đã học được 
rất nhiều. Nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô 
Amy và thầy Phil cũng như tất cả thành viên của OBV và 
trường SIS Nam Sài Gòn vì sự cố gắng hết mình nhằm đảm 
bảo sự an toàn cho các em học sinh. Chi tiết báo cáo về 
chương trình sẽ được đề cặp trong thư ở những phần tiếp 
theo. 
 
Học phần II cũng là khoản thời gian thi cuối học kì. Đội ngũ 
giáo viên của nhà trường sẽ đảm bảo sự chuẩn bị kiến thức 
tốt nhất cho các em học sinh và giúp các em thể hiện tốt nhất 
khả năng của mình. Nhà trường xin chúc các em đạt được kết 
quả tốt tốt trong kì thi quan trong sắp tới. 
 
Thật không may, lại một lần nữa do tác động của dịch CoVid-
19, nhà trường không được phép tổ chức các chuyến dã 
ngoại/ khám phá cho các em. Một số lớp tiểu học đã tổ chức 
các chuyến dã ngoại đến khu Midori để mở rộng trải nghiệm 
học tập và sau này hoạt động này sẽ được triển khai cho các 
lớp khác. Nhà trường hi vọng có thể tổ chức các buổi dã ngoại 
cho các em học sinh trong học phần III. 
 
Cuối cùng, nhà trường xin phép đề cập đến những điểm quan 
trọng cần lưu ý từ DOET liên quan đến sự đảm bảo an toàn 
dịch CoVid-19 khi đến trường: 

1. Mang khẩu trang. 
2. Đảm bảo quy trình sát khuẩn tay khi vào trong khuôn 

viên nhà trường. 
3. Phụ huynh vui lòng không đi vòng quanh khu vực văn 

phòng. 
Xin chân thành cảm ơn 

 
Mark Watling 
Hiệu trưởng 

NỘI DUNG TRONG THƯ 

 THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TIỂU 
HỌC 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP 
TRUNG HỌC 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG 
TRÌNH SONG NGỮ 

 SỰ NÂNG CẤP CỦA NHÀ TRƯỜNG 

 BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH OBV KHỐI 
LỚP 7 

 LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I 

 LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I CỦA CÁC LỚP 
SONG NGỮ 

 NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý  
 
 

 

 

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

 Thứ Hai ngày 2 Tháng 11 – Halloween 

 Thứ Ba ngày 17 Tháng 11 – Hội chợ sách 

 Thứ Sáu ngày 18 Tháng 12 – Hội chợ 
Giáng Sinh 

 Thứ Sáu ngày 20 Tháng 11 – Ngày Nhà 
Giáo Việt Nam 

 Thứ Tư ngày 9 – Thứ 3 ngày 15 Tháng 12 
– Thi HK I. 

 Từ ngày 14 -18 Tháng 12 – Kì thi dành cho 
chương trình Song ngữ. 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TIỂU HỌC 

Các em học sinh tiểu học đã rất bận rộn để bắt đầu học phần. Các em đã học tập rất chăm chỉ, tiếp xúc và trải 

nghiệm với những điều mới mẻ. Học phần này là khoản thời gian để các em chuẩn bị cho các bài kiểm tra vào 

Tháng 12. 

Trong tuần vừa qua, các em học sinh lớp 4 và lớp 5 may mắn được tham gia chương trình cắm trại qua đêm 

OBV tại trường. Các em tập trung vào các phương pháp thành lập nhóm trong hai ngày. Các em học được 

cách hợp tác và làm việc cùng nhau. Chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi làm việc theo nhóm và nhà trường 

tin chắc rằng các em sẽ trân trọng những trải nghiệm thu được cho những năm tiếp theo. 

Cuối cùng, xin Quý Phụ huynh lưu ý và đảm bảo các em luyện đọc Tiếng Anh mỗi tối trước khi đi ngủ. Hai 

mươi phút luyện đọc mỗi tối sẽ cải thiện khả năng Tiếng Anh nhanh chóng và các em có thể tiếp thu bài học 

ngày một tốt hơn. 

Kính chúc Quý Phụ huynh và các em thật nhiều sức khỏe 

Thầy Tom Dowden 

Trưởng bộ môn- Khối tiểu học 

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TRUNG HỌC 

Các em học sinh đã rất bận rộn trang trí phòng học để chuẩn bị cho lễ hội Halloween diễn ra vào tuần này và 

dãy nhà học của các em học sinh cấp 2 đang được trang hoàng với vẻ ma mị! Hình ảnh sẽ được cập nhật 

trong thư của tháng tiếp theo. 

Việc bầu chọn Hội Đồng học sinh đã được tổ chức. Xin chúc mừng đại diện của các lớp đã đảm nhận những 

thách thức của vị trí dẫn đầu. 

Các em học sinh tham gia chương trình OBV lớp 7 đã trải qua tuần lễ đầy phiêu lưu, các em phải bay từ Quy 

Nhơn về trường Nam Sài Gòn ngay khi nhận được thông tin cảnh báo thời tiết nghiêm trọng. Sau tất cả các 

em vẫn có thể xoay sở và trải nghiệm khoảng thời gian thú vị! 

Xin lưu ý đến Phụ huynh học sinh từ lớp 6 đến IGCSE rằng tất cả các em nên bắt đầu tiếp cận chương trình 

học Dyned tại nhà – đây là một phần trong bài tập về nhà ngay từ bây giờ, các em phải học ít nhất 4 lần/tuần 

và từ 15 phút tới 20 phút/ mỗi lần học. Buổi giải đáp thắc mắc cho Phụ huynh sẽ được triển khai ngay khi tình 

hình dịch CoVid-19 diễn biến tốt hơn. 

Cô Caroline Mead 
Phó Hiệu trưởng 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ 

Tất cả các em học sinh chương trình Song ngữ vừa hoàn thành xong kì thi giữa kì. 

Các em đã nhận biết được những điểm làm được và chưa làm được của mình. 

Từ đó, các em sẽ cố gắng hết mình cho kì thi kế tiếp ở cuối học kì I. 

Bên cạnh việc tiếp thu kiến thức, các em học sinh lớp 4 và lớp 5 đã tham gia 

chương trình OBV diễn ra 2 ngày tại trường. Sau chương trình này, các em  

sẽ tích lũy được những kĩ năng cần thiết hỗ trợ các em để giải quyết một số tình 

huống trong cuộc sống. Trong tuần lễ cuối của tháng 10, các em học sinh  

lớp 7 đã có những trải nghiệm thú vị trong chương trình OBV, bắt đầu tại Quy  

Nhơn nhưng sau đó các em phải quay lại trường Nam Sài Gòn. Nhà trường  

tin rằng các em đã có khoảng thời gian thú vi cùng nhau. 

Cô Kim Trí 

Hiệu trưởng chương trình song ngữ 
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Nâng cấp trường 
Sân bóng mới của trường đã được hoàn thành 
và đưa vào hoạt động vào thứ Ba, ngày 27 tháng 
10. Các em học sinh rất vui khi có thể chơi vào 
các giờ giải lao hoặc sau giờ học. 
 

 

 

   Chương trình OBV dành cho học sinh lớp 7 Song Ngữ và Quốc Tế  
 
Nhà trường xin gửi lời cảm ơn đến tất cả Phụ huynh lớp 7 đã cho phép các em tham gia chương trình 
OBV tại Quy Nhơn. Chương trình OBV là một cơ hội tuyệt vời nhằm tạo điều kiện cho các em bước 
ra khỏi phạm vi lớp học và tham gia vào các hoạt động ở một môi trường mới. Sự thách thức này sẽ 
giúp các em phát triển về mặt cảm xúc, đồng thời cũng giúp các em phát triển tính tự lập và tự tin hơn.  
Mặc dù chuyến đi OBV lần này đã không được diễn ra như kế hoạch ban đầu, nhưng nhà trường tin 
chắc rằng các em học sinh đã rất vui và có được những trải nghiệm quý giá mà các em không thể nào 
quên được. 
 
Mặc dù chỉ có thời gian ngắn ở tại khu cắm trại OBV, nhưng các em đã có cơ hội để thấy được nhiều 
cảnh đẹp xung quanh, vì vậy các em sẽ biết được những gì sẽ được trải nghiệm khi tham gia chương 
trình OBV trong những năm tới. Một điều tuyệt vời có thể nhận thấy được rằng các em học sinh lớp 7 
đã làm việc nhóm rất tốt, tự nấu ăn, và dậy sớm để tập thể dục bắt đầu một ngày mới cùng thiên nhiên. 
Nhà trường muốn gửi lời khen đến tất cả các em đã thực hiện rất tốt quá trình di tản khỏi Quy Nhơn 
vì sự nguy hiểm của một cơn bão, và di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục tham gia cắm 
trại tại khuôn viên trường Quốc tế Singapore tại Nam Sài Gòn.  
 
Chương trình OBV được thiết kế mỗi năm với các thử thách và hoạt động phù hợp với từng lứa tuổi. 
Mỗi chương trình OBV được xây dựng và mở rộng dựa trên những kỹ năng đã được rút ra từ những 
năm trước đó. Chương trình OBV dành cho học sinh lớp 7 tập trung vào quan điểm, khả năng xã hội, 
và gặp gỡ những người mới. Các em học sinh được tham gia vào nhiều hoạt động lớn nhỏ, và được 
khuyến khích đánh giá bản thân về sự đóng góp, hiệu suất và kỹ năng làm việc nhóm. Nhờ khả năng 
thích ứng kịp thời của các nhân viên OBV mà cả đoàn chúng tôi đã có thể tiếp tục chương trình và 
tham gia các hoạt động tại địa điểm mới. Một điểm đáng chú ý trong chuyến đi lần này đối với bản 
thân tôi là giáo viên đi cùng với các em, tôi nhận thấy rằng mặc dù ban đầu các em học sinh lớp 7 
Quốc tế và lớp 7 Song ngữ được chia thành 2 nhóm khác nhau và các em cũng không quen thân với 
nhau, nhưng sau đó các em đã tập hợp lại thành một nhóm lớn của những người bạn thân thiết và 
cùng chia sẻ những tiếng cười. Thật ấm lòng khi nhìn thấy khả năng chuyên môn và nghiệp vụ mà các 
hướng dẫn viên dẫn dắt chương trình OBV đã truyền cảm hứng và gắn kết với nhóm tham gia trong 
một thời gian ngắn.  
 
Cô Amy Newman 
 

 

 

Những bản tin khác 
Ngày hội Halloween - nhà trường sẽ tổ chức vào 
thứ Hai, ngày 2 tháng 11 và các hình ảnh của hoạt 
động này sẽ được đăng ở Bản tin của tháng sau. 
Hội chợ Giáng sinh – nhà trường sẽ tố chức Hội 
chợ Giáng sinh vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 12. Do 
tình hình dịch bệnh CoVid-19, năm nay phụ huynh 
sẽ không thể tham gia cùng các em. Tuy nhiên, nhà 
trường mong rằng các em học sinh sẽ có một ngày 
thật vui vẻ với các hoạt động ở trường. Các thông 
tin liên quan đến lễ hội sẽ được cập nhật đến Quý 
Phụ huynh và các em học sinh.  
Hội chợ sách – hội chợ sách sẽ được tổ chức vào 
thứ Ba, ngày 17 tháng 11. Đây sẽ là cơ hội cho tất 
cả các em học sinh có thể mua những quyển sách 
và các vật dụng để hỗ trợ trong học tập. Ngày hội 
sẽ được diễn ra cùng với tuần lễ Đọc sách để 
khuyến khích các em học sinh dành thời gian ở 
trường và ở nhà để đọc thêm một quyến sách mới. 
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KÌ THI HỌC KÌ I 
 
Bên dưới là lịch thi học kì 1 diễn ra vào tháng 12 năm 2020. Phụ huynh vui lòng chú ý rằng học sinh 
lớp 1 sẽ không có kì thi Học kì 1 và các học sinh chương trình Song ngữ sẽ không thi môn Toán và 
môn Khoa học. Các em học sinh sẽ có bài kiểm thi Tiếng Trung trong kì thi này. Thông tin lịch thi chi 
tiết sẽ gửi về nhà trong sổ tay học sinh của các em. 

Kì thi Học kì 1, Tháng 12 năm 2020  

Bài thi Tiếng Anh 1 
Thứ Tư -Thứ Sáu,  
Ngày 9 -11 tháng 12  

Không xác 
định thời gian 

Bài thi Tiếng Anh 2 
Thứ Năm  
Ngày 10 tháng 12  

105 phút 

Bài thi Tiếng Anh 3 
Thứ Sáu 
Ngày 11 tháng 12 

120 phút 

Bài thi Toán 1 Thứ Hai 
Ngày 14 tháng 12 

60 phút 

Bài thi Toán 2 
Thứ Hai 
Ngày 14 tháng 12 

75 phút 

Bài thi Khoa học 
Thứ Ba 
Ngày 15 tháng 12 

105 phút 

Bài thi Tiếng Anh 4 Thứ Tư 
Ngày 9 tháng 12 

35 phút 

 
  

KÌ THI HỌC KÌ 1 CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ 
 Kì thi học kì 1 dành cho chương trình Song ngữ sẽ được diễn ra từ ngày thứ Hai, 14 tháng 12 đến 

ngày thứ Sáu, 18 tháng 12.  
 

 

 

 

NHẮC NHỞ QUY ĐỊNH NHÀ TRƯỜNG 

Thời gian đến trường và ra về 

Phụ huynh vui lòng lưu ý thời gian trường bắt đầu và ra về như sau: 

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 25 phút                              

Thời gian ra về: 3 giờ 15 phút đối với Lớp 1 đến lớp 4 Quốc tế, 3 giờ 30 phút đối với Khối mẫu giáo, 4 giờ cho những lớp còn 

lại. 

Thời gian hoạt động Câu lạc bộ từ 4 giờ 15 đến 5 giờ trừ thứ Ba. 

 

Nhiều em học sinh vẫn đến trường sau 8 giờ 25 phút mỗi ngày, nhà trường mong rằng quý phụ huynh có thể sắp 

xếp thời gian để đưa các em đến trường đúng giờ để các em có thể chuẩn bị cho tiết học.  

 

Quy định đón học sinh sau giờ học 

Qúy Phụ huynh vui lòng đón học sinh không quá 15 phút sau khi tiết học kết thúc. Sau 4 giờ, các em học sinh từ lớp 1 trở lên 
sẽ ngồi đợi ở khu vực nhà ăn của trường. Học sinh lớp mẫu giáo sẽ đợi ở bên ngoài trước văn phòng chính từ 3 giờ 30 phút. 
Do tình hình dịch bệnh CoVid-19, Quý Phụ huynh vui lòng đợi đón các em tại cổng trường. 
 


