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    Thầy Van – Hiệu trưởng   

Thông điệp từ thầy Hiệu Trưởng. 

Chào đón Quý Phụ Huynh đến trường Quốc tế Singapore tại thành 
phố mới Bình Dương. 
Thấm thoát đã sắp kết thúc học phần 1. Tất cả các em học sinh đang 
cố gắng học tập nhằm đạt được những mục tiêu học tập ở từng khối 
lớp. Tôi rất tự hào khi nhận thấy tất cả các em đều chấp nhận những 
thử thách và đương đầu với chúng một cách tự tin. Là hiệu trưởng, 
tôi rất vui vì sự nỗ lực trong học tập của các em học sinh Trường 
Quốc tế Singapore Thành Phố Mới Bình Dương. 
 
Các em học sinh đang dần thích nghi với việc học tập ở cơ sở mới 
và rất hứng thú với không gian học tập riêng của mình. Hội đồng học 
sinh đã bắt đầu hoạt động và các thành viên đã quen dần với việc 
chịu trách nhiệm trong vai trò dẫn dắt của mình cũng như tiếp tục 
phát triển thành những người tự tin trong giao tiếp. Nhà trường tiếp 
tục phát triển và chúng tôi tin rằng, chúng tôi sẽ dẫn dắt các em đạt 
được những mục tiêu học tập đã đề ra. 
Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả Quý phụ 
huynh vì những sự hỗ trợ và tin tưởng vào chất lượng giáo dục mà 
học sinh nhận được khi được học tập tại trường  
 
Trân trọng, 
 
Thầy Gregory R. van Goidtsnoven (Thầy Van) 
Hiệu trưởng  
Trường Quốc tế Singapore tại Thành Phố Mới Bình Dương 

 

Thông điệp từ phụ trách chương trình Việt Nam 

Các em học sinh đã quen dần với nề nếp sinh hoạt và học tập ở 

trường. Ngoài hoạt động cắm trại cho học sinh lớp 2 – lớp 5, các em 

còn được tham gia các chuyến dã ngoại thú vị và bổ ích như:  

Lớp 1 - Thị trấn Ba Cây Chổi 

Lớp 2, 3 – Gốm sứ Minh Long 

Lớp 4, 5 - Nông Trang Xanh 

 

NỘI DUNG BẢN TIN: 

  

 THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG 

 THÔNG ĐIỆP TỪ PHỤ TRÁCH CHƯƠNG 

TRÌNH VIỆT NAM 

 LỄ HỘI TRĂNG RẰM 

 CUỘC THI TRANG PHỤC ẤN TƯƠNG 

HALLOWEEN 

 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG     
                     Tháng 10 năm 2015 

 

Tại Trường Quốc tế Singapore, Chúng tôi đào 

tạo nên những học sinh: 

 Có thành tích học tập tốt 

 Tự tin trong giao tiếp 

 Tư duy sáng tạo 

 Hiểu biết công nghệ 

 Năng động và có trách nhiệm 

  

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp 

những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm 

đào tạo ra những công dân toàn cầu.   

 

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong 

một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, 

đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để 

tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh. 

SỨ MỆNH 

TẦM NHÌN 
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            Cơ sở mới 

 

 

 

 

 

 

 

               

         

Lễ Hội Trăng Rằm 

          Lớp 6, 7 sẽ tổ chức đi dã ngoại trong học phần 2   

Vào ngày 12 và 13 tháng 10, học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 song ngữ 

đã làm bài kiểm tra định kì giữa học kì 1, với nội dung kiến thức giới 

hạn từ tuần 1 đến tuần 8. Học sinh lớp 6 và lớp 7 song ngữ cũng đã 

và đang ôn tập cho các bài kiểm tra 1 tiết. Vào cuối tháng, GVCN sẽ 

gởi phiếu nhận xét kết quả học tập về cho phụ huynh. Thông qua 

kết quả kiểm tra, nhà trường sẽ phối hợp với giáo viên để có kế 

hoạch giúp đỡ kịp thời các em học sinh chưa đạt yêu cầu. 

                  Vũ Thị Thanh Lan 

                                          Phụ trách chương trình Việt Nam 

 

Lễ Hội Trăng Rằm 

Kính gửi Quý phụ huynh 

Ngày 25 tháng 9 tại Trường Quốc tế Singapore thành phố mới Bình 

Dương, Nhà trường đã tổ chức lễ hội Trăng Rằm. Các em học sinh 

đã cùng nhau trang trí trường lớp với các loại lồng đèn nhiều màu 

sắc. 

 Lễ hội đã diễn ra tại Hội trường đa năng mới. Tất cả các em học 

sinh và phụ huynh đã được tham gia và thưởng thức các màn trình 

diễn múa lân và diễn kịch ấn tương. Các em học sinh đã vô cùng 

phấn khởi và hào hứng với kỹ thuật diễn trống đặc sắc và những 

bước chuyển động nhịp nhàng của đoàn múa Lân Sư Rồng cũng 

như tiết mục diễn kịch “Sự tích Chú Cuội Cung Trăng” của các em 

học sinh lớp 2 và 3 song ngữ. Phụ huynh, giáo viên và các học sinh 

đã cùng nhau thưởng thức các màn trình diễn cho đến khi chương 

trình kết thúc bằng một tràng pháo hoa giấy đầy sinh động. Các em 

học sinh tiểu học bắt đầu cuộc thi trang trí Lồng đèn giấy trong khi 

các em học sinh trung học tham gia cuộc thi “Trang Trí mâm Ngũ 

Quả”. 

Thật là một ngày đầy thú vị và ý nghĩa với các em học sinh. Lễ hội 

đã thành công tốt đẹp và Nhà trường hy vọng lễ hội năm sau sẽ 

thành công hơn nữa. 

Cuộc Thi Trang Phục Ấn Tượng Halloween 

Kính thưa Quý Phụ Huynh, 

Nhà trường sẽ tổ chức lễ hội Halloween vào thứ Sáu ngày 30 tháng 

10. Vào dịp này, Nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi  “Trang Phục Ấn 

Tượng” lúc 9 giờ sáng. Nhà Trường khuyến khích tất cả các em học 

sinh đến trường trong trang phục hóa trang  và Trường sẽ trao giải 

cho học sinh có trang phục  Ấn tượng nhất! 

Nhà trường xin trân trọng kính mời Quý phụ huynh đến tham dự 

buổi biễu diễn trang phục này vào  lúc 9 giờ sáng  ngày 30 tháng 10 

năm 2015. 

 

 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG    
Tháng 10  năm 2015 
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