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Ngày 22/10: Ngày đầu tiên của học phần 2
Ngày 31/10: Ngày hội Halloween/ Thử thách
STEM học sinh trung học
Ngày 14/12: Hội chợ Giáng sinh (Thời gian
sẽ được thông báo sau)
Ngày 15/12-01/01: Nghỉ lễ Giáng sinh
Ngày 2/1-11/01/2019: Thi học kỳ 1
Ngày 25/01: Ngày cuối học phần 2
Ngày 11/02: Ngày đầu tiên học phần 3

THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG
Kinh gửi Quý phụ huynh,
Chúng ta đã có một học phần đầu tiên của năm học 2018-2019 kết thúc bận rộn với nhiều sự kiện diễn ra
trong tháng 10, bao gồm hội trại qua đêm, ngày hội pajama, những chuyến tham quan dã ngoại, ngày hội
văn hóa, sự viếng thăm của những vị khách đặc biệt, ngày hội Halloween và quan trọng là việc học tập.
Tôi hy vọng tất cả học sinh và toàn thể nhân viên đã sẵn sàng cho học phần 2.
Một số học sinh cấp II đã tham gia khóa học Outward Bound Việt Nam trong 5 ngày. Học sinh đã trải
nghiệm các hoạt động leo dây xuống núi, đi bộ đường dài và các hoạt động nhóm. Tôi xin cảm ơn các học
sinh và nhân viên đã tham gia khóa học. Học sinh nhỏ hơn đã tham gia cắm trại qua đêm tại trường. Các
em đã tham gia nhiều trò chơi cùng với các hoạt động thú vị. Xin đặc biệt cảm ơn tất cả các nhân viên đã
tham gia tổ chức các chương trình của trường. Tôi cùng các thầy cô đến từ Úc cũng xin cảm ơn cô Thi và
các đầu bếp đã chế biến một số đồ ăn kiểu Úc “dinky di Aussie tucker”. Những chiếc bánh ngọt rất ngon
và đã giúp làm gợi nhớ về quê hương.
Học sinh lớp thầy Casey và cô Marion đã có một cuộc tham quan các Di tích lịch sử Phú Lợi, chùa Hội
Khánh, công viên Hiệp Thành. Chuyến dã ngoại này đã giúp các em học sinh có thêm tư liệu để làm các
đề tài môn Mỹ thuật và Lịch sử.
Chúng ta đã đón tiếp một số vị khách đặc biệt đến tham quan trường trong tháng 10. Tôi xin trân trọng cảm
ơn thầy Peter Baker đã đến thăm và dành thời gian hướng dẫn các giáo viên trong trường về những
phương pháp truyền đạt rõ ràng. Chúng ta cũng đã đón tiếp cô Jolie cùng đội ngũ nhân viên từ Hồ Chí
Minh đến thăm và làm việc với nhân viên trường.
Trân trọng
Christopher Bradley
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LỄ HỘI HALLOWEEN
Xin cảm ơn các vị phụ huynh đã đến tham gia lễ hội Halloween cũng như hỗ trợ chuẩn bị trang phục cho
các em học sinh. Quý vị có thể xem các hình bên dưới về những hoạt động của ngày lễ và những trang
phục đặc biệt trong lễ hội Halloween.

MC ONLINE & RAZ-KIDS
Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 được tạo tài khoản MC Online cho năm học 2018-2019. MC Online là một
phương thức học tập tuyệt vời giúp học sinh ôn luyện những nội dung đã học ở trường vì trang web được
thiết kế dựa vào chương trình học của Singapore. Xin quý vị lưu ý, đường dẫn và yêu cầu đăng nhập cho
tài khoản này khác với năm học trước như chi tiết dưới đây. Nếu bạn không rõ mật khẩu của học sinh, vui
lòng liên hệ với Văn phòng trường.
https://mymco.mceducation.com/LEAD/login/lms_login.aspx
Tất cả học sinh từ lớp Dự bị tiểu học đến lớp 3 cũng được cung cấp tài khoản Raz-Kids. Raz-Kids là
chương trình đọc tại nhà giúp học sinh tăng cường khả năng đọc và hiểu. Chúng tôi đã gửi thư về nhà
trong tháng này hướng dẫn cách thức đăng nhập Raz-Kids, chúng tôi cũng xin cũng cấp lại thông tin đăng
nhập như bên dưới:
1. Vào trang web www.raz-kids.com
2. Nhấp chuột vào chữ ‘Đăng nhập”
3. Nhập thông tin tên người sử dụng. Mỗi lớp sẽ có tên đăng nhập riêng.
Lớp Dự bị tiểu học Song ngữ và Quốc tế
Tên đăng nhập: sone8

Lớp 1 Quốc tế và Lớp 1A Song ngữ
Tên đăng nhập: stwo3

Lớp 2 Quốc tế và Lớp 1B Song ngữ
Tên đăng nhập: sthree1

Lớp 2 Song ngữ và Lớp 3 Song ngữ
Tên đăng nhập: sfour0

Lớp 3 Quốc tế
Tên đăng nhập: sisatbdnc
4. Nhấp chuột vào tên của bạn

HỘI ĐỒNG HỌC SINH 2018-2019
Xin chúc mừng những học sinh như danh sách đính kèm đã được bầu vào Hội đồng học sinh năm học
này. Chúng ta hy vọng sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của các em trong suốt năm học.
Lớp IGCSE
Liu Fei
Huynh Vy
Liu Cheng
Yu Lun
Truc Vy
Hoang Nghi
Anh Khuong
Yu Hao

Lớp 8
Bao Nhu
Zi Yin

Lớp 6
Chia Hung
Tu Uyen
My Thy

Lớp 7
Bai Fong
Thuy Duong
Hong Thanh

Lớp 5
My Ky
Lin Yu Jo
Hoang Long
Lan Anh

Lớp 9
Tuyet Nhi
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OUTWARD BOUND
Trong năm học này, học sinh từ lớp 4 trở lên sẽ có cơ hội tham gia khóa học Outward Bound Việt Nam
(OBV). Học sinh lớp 4 và lớp 5 sẽ tham gia các hoạt động của khóa học tại trường nhưng học sinh từ lớp
6 trở lên sẽ có cơ hội được tham dự khóa học tại Trung tâm OBV ở thành phố Quy Nhơn. Học sinh lớp 9
song ngữ và lớp IGCSE vừa trở về từ chuyến đi OBV và các em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Học
sinh Lớp 8 đang tham dự khóa học OBV, quý vị có thể theo dõi hình ảnh của chuyến đi trên trang web của
chúng tôi hoặc trên trang Facebook OBV.
NGÀY HỘI PAJAMA
Vào ngày 5 tháng 10, khối mầm non tổ chức ngày hội thường niên Pajama. Học sinh mặc đồ ngủ đến
trường, chơi trò chơi và ngủ tại hội trường. Xin cảm ơn thầy cô giáo khối mầm non đã mang đến cho học
sinh chúng ta những trải nghiệm bổ ích.
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