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      (Weekly Newsletter) 
TP. Hồ Chí Minh, ngày   20   tháng  4   năm 2018 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Dạy và học vẫn là tiêu điểm của các hoạt động của Trường trong tuần qua. Cả giáo viên và học sinh đều 

đang trong giai đoạn chuẩn bị cho các bài kiểm tra như Checkpoints với HS khối 8, bài kiểm tra tiến bộ 

(Progression Test) với học sinh chương trình Cambridge nói chung, và kiểm tra học kỳ 2 của chương trình 

bằng tiếng Việt. Các giáo viên đã cung cấp đề cương ôn thi, hướng dẫn các em cách học bài hiệu quả, và 

dành thời gian thêm cho các em còn cần sự hỗ trợ. 

Trong tuần này, nhà trường cũng tổ chức một hội thảo dành cho phụ huynh muốn hỗ trợ con ở nhà về 

việc học tiếng Anh.  

Ngày Thứ 6, Blue Friday là ngày hội toàn trường với nhiều hoạt động để tìm hiểu và giải quyết các vấn 

đề bắt nạt học đường. Các thầy cô mặc áo xanh và chào đón các em từ cổng trường ngay đầu giờ học. 

Qua tuần tới, HS khối 6 sẽ có một đêm báo cáo kết quả trong dự án liên môn khoa học xã hội với chủ đề 

học tập “Sông nước biển đảo” do tập thể giáo viên của Tổ Khoa học Xã hội của trường tổ chức vào ngày 

24/4. Chúng tôi sẽ có thư mời tới các Phụ huynh tham gia để cổ vũ cho các em. Dự án này được các thầy 

cô thiết kế vào ngay trước các ngày lễ lớn của dân tộc, sẽ giúp các em thêm yêu thích các môn khoa học 

xã hội ở trường. 

Thứ 4, ngày 25/4, toàn trường sẽ nghỉ học để mừng Ngày giỗ tổ Hùng Vương. Chắc chắn đây là một kỳ 

nghỉ mà các em rất mong đợi vì được dành thời gian cho gia đình và cùng cha mẹ tìm hiểu các câu 

chuyện về lịch sử, nguồn cội. 

Thân chúc Quý phụ huynh và các em một kỳ nghỉ lễ vui vẻ! 

 

Trân trọng, 

 Thầy Bùi Khánh Nguyên 

Quản lý Khối Trung học 

 

 

  



Hội thảo “Đồng hành cùng con học tiếng Anh”    

Từ 9:00 – 11:30 ngày Thứ Bảy, 21/04/2018, tại phòng hội đồng CC3, nhà trường tổ chức một buổi hội thảo cho 

phụ huynh với chủ đề “Đồng hành cùng con học tiếng Anh”. Thầy Simon – Điều phối viên chương trình ESL của 

trường cùng BGH sẽ dẫn dắt buổi hội thảo nhằm hỗ trợ phụ huynh tìm hiểu cách hướng dẫn con học tiếng Anh 

hiệu quả. Thông qua buổi hội thảo này, nhà trường mong muốn phụ huynh sẽ hiểu hơn quá trình học ngôn ngữ 

thứ hai ở trẻ em cũng như vai trò quan trọng của cha mẹ đối với việc học ngôn ngữ của con ở nhà. Phụ huynh 

có thể đăng ký tham dự với Phòng Tuyển sinh (chúng tôi đã gửi thư mời từ đầu tuần). 

Chia sẻ trước kì kiểm tra cuối năm  

(từ thầy Nguyễn Thanh Tịnh, Tổ trưởng Tổ Khoa học Tự nhiên) 

   

Dưới đây là một vài lời căn dặn các em trước kỳ kiểm tra. Nhà trường tin rằng với những phẩm chất và kiến 

thức mà các em được thầy cô dạy bảo trong một năm học qua, chắc chắn các em sẽ đạt được kết quả mỹ mãn 

trong kỳ kiểm tra cuối năm. Mong quý phụ huynh sẽ cùng với nhà trường gửi tới các con những điều căn dặn 

này. 

Mục tiêu của chúng ta là “Học để biết, học để làm” mà trước hết là làm một người có đầy đủ phẩm chất và 

năng lực để phục vụ bản thân và xã hội. Và mỗi kỳ thi là một lần chúng ta đo năng lực của mình. Để bước vào 

kỳ thi một cách tốt nhất, tức là có kết quả cao nhất thì việc chuẩn bị cả về tâm lý, sức khoẻ và kiến thức là vô 

cùng quan trọng. 

Về mặt tâm lý - Các em nên hết sức bình tĩnh, tự tin, không việc gì phải hốt hoảng, lo lắng. Hãy xem kì thi là một 

lần “ăn mừng” quá trình học tập của mình. 

Về mặt sức khỏe - Thực tế chúng ta bước vào kỳ thi cũng là những ngày nắng nóng, một số bệnh mùa hè đang 

có xu hướng gia tăng. Do vậy các em không nên thức khuya, nên ăn uống hợp vệ sinh và đầy đủ dinh dưỡng. 

Về kiến thức - Các em nên ôn tập theo đề cương mà giáo viên đã giao cho bằng nhiều hình thức như: vẽ sơ đồ 

tư duy, học bằng các giác quan, học nhóm hai người, nhiều người và tự suy ngẫm. 

Về kỹ năng làm bài thi  

o Trước hết các em phải đọc hết đề thi để xác định đề có mấy câu, phân bố điểm của từng câu. Từ đó các 

em mới có chiến lược làm bài thi. Hãy chia thời gian cho điểm số tương ứng của từng câu. 1 điểm tương 

ứng với 10% thời gian làm bài (chẳng hạn môn Toán có thời gian làm bài là 90 phút, phần trắc nghiệm 2 

điểm, vậy thời gian dành cho phần này là 10% x 90 x 2 = 18 phút, vậy em phải làm trắc nghiệm nhiều 

nhất là 18 phút). 

o Chọn các câu dễ làm trước là nguyên tắc để lấy điểm. 

o Làm câu nào dứt điểm câu đó, xong câu nào đánh dấu “x” vào đề, tránh trường hợp bỏ sót câu, sót ý. 

o Trong bài làm, cuối mỗi câu nên để một dòng trắng, vừa đẹp vừa có chỗ để mình bổ sung ý. 

o Bài làm cẩn thận, không nên gạch xóa nhiều, phải dùng các dụng cụ học tập để trình bày bài như thước 

thẳng, ê ke, thước đo độ.  

o Nếu có câu nào đó mà thoạt nhìn thấy dễ, mình làm được một phần rồi, phần còn lại “bí” thì nên dừng 

lại (nhớ trừ giấy trắng để có thể làm bổ sung), chuyển ngay sang câu khác. Cuối cùng còn thời gian thì 

quay lại nó. 

o Cuối cùng, em nên dành thời gian cuối để dò lại bài làm cho hoàn chỉnh, kiểm tra thông tin cá nhân 

trên giấy làm bài, kiểm tra chính tả, kiểm tra nội dung, hình vẽ,...     



Tuần thi các môn Nghệ thuật – Thể chất    

Môn họa: Lớp 6: với đề tài “Cuộc sống quanh em”. Các em sẽ tìm cảm hứng cho bài vẽ của mình từ những 

điều bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống tạo ra cái đẹp, cái đẹp có trong cuộc sống. Chính vì 

thế, cuộc sống trong đời thường vốn dĩ đã phong phú được đưa vào tranh lại càng sinh động và hấp dẫn 

hơn. 

Các em đã được ôn luyện các kiến thức về bố cục sắp xếp các mảng hình trong tranh; thử nghiệm và tự 

rút ra kinh nghiệm cho mình khi được thỏa sức sáng tạo các hiệu ứng màu, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi. 

 

 

Lớp 7 và 8: Với đề tài “Vẽ theo phong cách tranh của Họa sĩ Van Ghogh”, các em đã được tìm hiểu về 

danh họa Van Ghogh, tìm hiểu phong cách tranh, cách vẽ màu trong tranh của ông. Đảm bảo cho học sinh 

tiếp cận với các trường phái, phong cách, di sản văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam và thế giới để vận dụng 

vào thực hành, sáng tạo thẩm mỹ gắn với thực tiễn đời sống. 

 



 

Âm nhạc: Các em đã được học và tìm hiểu về nhịp, bè của hợp xướng. Một loại hình của thanh nhạc gồm 

nhiều bè, là đỉnh cao của nghệ thuật hát bè, trong đó mỗi bè do một loại giọng trình diễn. Hợp xướng quy 

tụ một số lượng lớn người biểu diễn. Các em đã được trang bị kiến thức về thanh nhạc; về bè nhịp; các kỹ 

thuật luyện thanh trước khi hát để có thể thực hiện tốt phần thi học kỳ của mình.  

Lớp 6 và 7: Hát hợp xướng 3 bè Eryonesing 

Lớp 8: Hát hợp xướng 3 bè Gabi Gabi 



 

Thể Chất: Khối 6 và 7 các em học và thi học kỳ với môn Vovinam. Các em được tập luyện những đòn thế 

chiến lược, quyền, khóa gỡ căn bản trình độ 1, thân pháp như té ngã, nhào lộn và thi đối kháng. Khối 8 

các em học và thi học kỳ với môn bóng rổ. Sau thi bóng rổ, các em sẽ chuyển sang học bơi, tập trung vào 

kĩ thuật bơi ếch. 

 

 

 

 



 

Blue Friday – Ngày chống bắt nạt học đường    

 

Nằm trong chuỗi các hoạt động phòng chống bắt nạt học đường, thứ sáu tuần này 20/4 là ngày Blue Friday, 

nhà trường sẽ khuyến khích các em mặc đồ màu xanh dương tới trường. Mặc đồ màu xanh dương là một hành 

động thể hiện rằng chúng ta ủng hộ một môi trường học tập an toàn, lành mạnh và phản đối bắt nạt học 

đường. Cũng trong ngày này, tại Vinschool Central Park, các em sẽ tham gia xây dựng Wall Against Bullying 

bằng những bàn tay màu xanh của các em nhằm truyền tải thông điệp trên. 

Câu lạc bộ Truyền thông    

Học kì này, các bạn CLB Truyền thông đã có buổi ra mắt đầy ấn tượng và hoạt động rất sôi nổi. Dưới đây là lời 

chào của CLB tới toàn trường.  

“Chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ Truyền thông - Media Club của chúng mình. Với cuộc cách mạng 4.0 

đang diễn ra một cách mạnh mẽ trong cuộc sống hiện nay thì truyền thông đã là một phần tất yếu trong việc 

cập nhật và bắt kịp những thông tin, xu hướng mới. Vậy nên, câu lạc bộ này đã được thành lập với sứ mệnh lan 

tỏa, chia sẻ, dẫn dắt và đón đầu những ý tưởng, tạo nên tiếng nói riêng cho các Vinsers. Câu lạc bộ cũng giúp 

ích rất nhiều cho các bạn trong quá trình học tập và theo dõi thông tin. 

Câu lạc bộ chúng mình gồm 11 thành viên leader trong đội nòng cốt và chúng mình nhận được sự dẫn dắt từ 

ba giáo viên cố vấn. Các thành viên khi tham gia câu lạc bộ đều có chung niềm đam mê với truyền thông và với 

mục tiêu là xây dựng một câu lạc truyền thông “hùng mạnh” tại Vinschool Central Park, vừa lan tỏa được 

những hoạt động của trường, những bài đăng hay của các “phóng viên” về các sự kiện, vừa tạo được một dấu 

ấn riêng khi nhắc đến CLB Media. Những hoạt động mà Media Club đang làm đó là: đăng những bài viết kèm 

theo hình ảnh của sự kiện đó, truyền thông các hoạt động trong trường, chụp ảnh lại những khoảnh khắc đáng 

nhớ của các học sinh Vinschool... Trang chính thức của CLB trên facebook là Media Club. Khi cần các bạn có 

thể liên lạc với leader của CLB là Nguyễn Diệu Hương. CLB Media sẽ đăng bài rất thường xuyên, mong các bạn 

đón đọc, theo dõi và ủng hộ CLB chúng mình nhé”. 



 
 

 

Phần mềm thư viện Destiny    

 

 

Trong tuần này, các em học sinh đã rất hào hứng khi được sử dụng phần mềm Destiny Library Manager – phần 

mềm chuyên quản lý thư viện của công ty Follett – để tra cứu, mượn và trả sách.  Hiện nay, phần mềm có hơn 

65. 000 người dùng và được sử dụng rộng rãi tại nhiều trường học trên thế giới, thích hợp sử dụng cho tất cả 

các cấp học và độ tuổi với những tính năng thuận tiện như: tìm và giữ sách online, tra cứu sách và bài viết, xác 

định vị trí sắp xếp các đầu sách trong thư viện… Với phần mềm này, giao diện truy cập đơn giản và nguồn tài 

liệu phong phú đáng tin cậy (tài liệu in ấn và tài liệu số) sẽ giúp việc đọc và tra cứu thông tin được diễn ra đơn 

giản và hiệu quả. 

Tiêu điểm kĩ năng cho phụ huynh    

KHUYẾN KHÍCH CON ĐẶT CÂU HỎI ĐÚNG TRỌNG TÂM 

Lời khuyên từ các chuyên gia của Chương trình Kỹ năng thế kỷ 21 của Trường 

Đặt câu hỏi là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong giao tiếp hàng ngày cũng như trong học tập. 

Thông qua các câu hỏi tự đặt ra cho mình hoặc người khác, học sinh chủ động tìm kiếm và khám phá kiến thức 

mới. Cha mẹ có thể làm gì để khuyến khích con đặt câu hỏi? 

• Tạo môi trường thúc đẩy và khuyến khích các con đưa ra các câu hỏi mà không bị đánh giá hay nhắc nhở  

o Luôn ghi nhận và dành thời gian trả lời các câu hỏi của con. 

o Dành 1 khoảng thời gian cố định mỗi ngày để con có thể đặt bất cứ câu hỏi nào dành cho cha 

mẹ (có thể đặt trước quy tắc về những vấn đề không được hỏi, nếu cần thiết). 

o Cùng con đưa ra các câu hỏi cho 1 chủ đề nào đó (không cần tìm câu trả lời, không chỉnh sửa 

các câu hỏi của con). 

o Trước khi cùng con làm việc gì đó, (ví dụ: xem phim, đọc truyện hay dã ngoại), hãy cùng con đưa 

ra các câu hỏi về những việc sẽ làm. Trong quá trình làm, hãy khuyến khích con đưa ra thêm 

những câu hỏi. Sau khi kết thúc, hãy thảo luận cùng con về những câu hỏi mới cũng như câu trả 

lời cho các câu hỏi đã đặt ra trước đó. 



• Tạo hứng thú bằng các trò chơi đặt câu hỏi 

o Trò chơi giao tiếp thông qua câu hỏi: lựa chọn 1 tình huống giao tiếp trong đó việc trao đổi giữa 

con với cha mẹ được thực hiện hoàn toàn thông qua các câu hỏi. Ví dụ, tình huống con nhờ bố 

mẹ hỗ trợ làm bài tập, con hỏi “Mẹ có thể giúp con làm bài không?”, mẹ trả lời “Bài gì hả con?”, 

con trả lời “Mẹ có giỏi Toán không ạ?”, “Hình học hay đại số? 

o Trò chơi biến đổi câu: khi con nói một câu gì đó, hãy yêu cầu con chuyển câu đó thành 1 câu 

hỏi. Ví dụ: Nếu con nói “Con muốn uống nước”, con có thể chuyển thành “Mẹ có thể lấy nước 

giúp con được không ạ?”, “Mẹ ơi, nước ở đâu ạ?”, “Mẹ ơi, nhà mình hết nước rồi à?”. 

o Trò chơi 5 câu hỏi “vì sao”: chọn 1 vấn đề và liên tục đặt ra 5 câu hỏi “tại sao”. Ví dụ, vấn đề quá 

tải của giao thông ở Hà Nội. Câu hỏi 1: “Tại sao giao thông ở Hà Nội lại quá tải?” Câu trả lời: “Vì 

quá nhiều phương tiện tham gia giao thông”; Câu hỏi 2: “Tại sao có nhiều phương tiện tham gia 

giao thông?” – Trả lời: “Vì có quá nhiều người”. Câu hỏi 3: “Tại sao lại có quá nhiều người”,… 

o Trò chơi đặt các câu hỏi “Tại sao/Giả sử/Làm thế nào”: chọn một vấn đề và lần lượt đặt từng 

câu hỏi (tại sao, giả sử, làm thế nào). Ví dụ: Tại sao giao thông ở Hà Nội lại quá tải? Giả sử bây 

giờ dân số Hà Nội giảm xuống thì giao thông có quá tải nữa không? Làm thế nào để dân số Hà 

Nội giảm xuống? 

• Tạo thói quen 

Mục tiêu của việc khuyến khích con đặt câu hỏi là để hình thành thói quen đặt câu hỏi trong quá trình tư duy, 

giúp tạo nên những con người luôn tìm tòi và có khả năng tự học. 

Lưu ý và chia sẻ của Giáo viên chủ nhiệm     

Phiếu báo cáo tiến bộ 

Phiếu báo cáo tiến bộ tuần này của các con đã được ghi vào "Nhật kí học tập". Quý phụ huynh có thể kiểm tra 

thông tin trên School Online để đồng hành cùng các con trong kì thi cuối cùng của năm học này. 

Vấn đề mượn trả sách tại Thư viện 

Hiện nay, nhiều em học sinh mượn sách tại Thư viện khá lâu nhưng vẫn chưa trả lại. Ngoài việc vi phạm nội 

quy thì điều này còn ảnh hưởng đến vòng quay của sách, dẫn đến việc nhiều em học sinh khác muốn nhưng 

không có sách. Từ tuần này, các em học sinh nhớ lưu ý kiểm tra lại xem mình có mượn sách của Thư viện 

không và trả đúng thời gian quy định (có thể kiểm tra trên phần mềm Destiny hoặc liên hệ trực tiếp với Thủ 

thư). Nhà trường sẽ trừ điểm văn minh các học sinh không tuân thủ nội quy Thư viện. 


