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NỘI DUNG BẢN TIN
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CẮM TRẠI QUA ĐÊM LỚP 3-5



OUTWARD BOUND

SỰ KIỆN SẮP TỚI
 Ngày 24/09- Lễ hội trung thu
 Ngày 5/10- Ngày hội Pajamas khối Mầm
non
 Ngày 5&6/10-Cắm trại qua đêm Lớp 3-5
 Ngày 8-12/10-Chuyến đi OBV đầu tiên
 Ngày 12/10- Ngày cuối cùng học phần 1
 Ngày 31/10-Lễ hội Halloween

THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG
Kinh gửi Quý phụ huynh,
Tháng 9 là một tháng bận rộn với rất nhiều hoạt động trong và ngoài lớp học. Các lớp 3, 4 và 5 đã có
chuyến tham quan trung tâm gốm sứ nơi các em tự tay làm ra sản phẩm gốm của chính mình. Một số giáo
viên trường đã tham gia các lớp bồi dưỡng và phát triển chuyên môn về việc phản hồi, đánh giá quá trình
và khả năng học tập của các em học sinh cũng như cách chúng ta sẽ trang bị cho học sinh những kiến
thức sâu hơn và thậm chí là kỹ năng nghề nghiệp.
Vừa rồi chúng ta đã có một Lễ hội Trung thu tuyệt vời. Tôi xin trân trọng cảm ơn các em học sinh và đội
ngũ nhân viên đã hoàn thành tốt việc tổ chức sự kiện này. Để tổ chức một sự kiện như vậy, chúng ta cần
nhiều thời gian, công sức kết hợp với sự sáng tạo và xin dành lời cảm ơn đặc biệt đến cô Kim Trí đã góp
phần tạo nên sự thành công của lễ hội này.
Nhà trường xin trân trọng giới thiệu và chào đón cô Tâm đã tham gia giảng dạy cùng với đội ngũ giáo viên
chương trình Việt Nam. Bên cạnh đó là gia đình thầy Tom và cô Kerry Dowden đến từ Úc đã tới Bình
Dương và đã bắt đầu giảng dạy tại Trường.
Xin Quý phụ huynh lưu ý rằng các em học sinh đến trường sau 8 giờ 45 sáng phải đến văn phòng trường
trước khi vào lớp học. Điều này áp dụng cho cả học sinh cấp Tiểu học và Trung học.
Trân trọng
Christopher Bradley
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LỄ HỘI TRUNG THU VÀ TUẦN LỄ STEM
Vào ngày 24/09, học sinh và phụ huynh của chúng ta đã cùng tham dự Lễ hội Trung thu và các hoạt động
khác tại trường. Năm nay, học sinh Lớp 1 đến Lớp 5 nhân dịp tổ chức Lễ hội Trung thu đã bắt đầu tuần lễ
STEM đầu tiên. Học sinh học cách tái sử dụng các vật dụng bằng nhựa và học về những vấn đề ô nhiễm
rác thải nhưa ở Đại dương. Mỗi lớp được đặt ra thử thách làm lồng đèn bằng việc tái sử dung các vật liệu
từ nhưa. Quý phụ huynh có thể xem tác phẩm của các em ở hình bên dưới.

MC ONLINE VÀ RAZ-KIDS
Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 được thiết lập 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 dưới đây:
https://mymco.mceducation.com/LEAD/login/lms_login.aspx
Tất cả học sinh từ lớp Dự bị tiểu học đến lớp 3 cũng được thiết lập 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
CẮM TRẠI QUA ĐÊM LỚP 3-5
Chương trình cắm trại qua đêm của trường sẽ diễn ra trong thời gian tới. Lịch cắm trại năm nay sẽ bắt đầu
từ ngày 12 đến 13 tháng 10. Học sinh lớp Hai đến lớp Năm sẽ được tham gia hoạt động cắm trại, tuy nhiên
chỉ có học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 được ngủ lại trường đêm thứ Sáu. Chúng tôi cũng đã gửi thư về buổi
cắm trại cùng với thư xác nhận cho học sinh tham gia chương trình đến Quý phụ huynh. Nếu quý vị cần
thêm thông tin, vui lòng liên hệ với văn phòng trường.

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. Tuần tới sẽ có
chuyến đi đầu tiên của học sinh chúng ta đến Quy Nhơn. Chúc các em may mắn và có những trải nghiệm
đáng nhớ!
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