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Kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 
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Lời chúc mừng từ Tổng Hiệu trưởng nhân Kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Các tin tức, sự kiện trong tháng 9, tháng 10, tháng 11/2021 của nhà trường

Halloween 2021 với cuộc thi ảnh "Spooky Halloween" 

Danh hiệu tiêu biểu của Irisers các cấp năm học 2020 - 2021

Khánh Dung - Đại sứ văn hóa cấp THCS

Đại sứ văn hóa cấp Tiểu học Hoàng Anh Minh

Thầy cô trong mắt Irisers

Góc Chill Iris

Chia sẻ của thầy cô khối phòng ban

Thầy giáo Hiền Nhân: Đưa tiếng Anh vượt ra khỏi khuôn khổ những kỳ thi

Cô giáo Thục Anh: Người truyền lửa đam mê dành cho những vũ điệu sôi động
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Thầy giáo Xuân Quỳnh: Khát khao đổi mới phương pháp dạy học môn Địa lí

Cô giáo Hoàng Thị Hải Yến: Cảm xúc ngày 20/11

Cô giáo Bùi Thị Huyền: Iris School - Ngôi trường hạnh phúc

20/11 trong mắt các thầy cô giáo nước ngoài

Chia sẻ của phụ huynh học sinh trường Iris 

Phát triển "tư duy kép" cho học sinh thông qua môn tiếng Anh Khoa học

Dạy học bằng dự án: Đánh thức cảm hứng văn chương cho các Iriser

Thổi ngọn lửa đam mê môn Sinh học cho Irisers

Book review: Tự tin là lựa chọn - Tôi tự tin

12 cung Hoàng Đạo năm 2022

Câu lạc bộ ngoại khóa trường Iris
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Thân gửi tới tập thể thầy giáo, cô giáo, 
cán bộ, nhân viên Iris School!

   hi cái se lạnh của mùa thu khiến những chiếc    
   lá cuộn mình trong sương sớm, tháng 11 đến  
trong sự náo nức của những buổi học giữa kì, các 
thầy, cô giáo và Irisers vinh dự được chào mừng 
một ngày lễ trang trọng và vô cùng ý nghĩa, đó là 
“Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”. Đối với Iris 
School, 20/11 hàng năm không chỉ là “Ngày Nhà 
giáo Việt Nam” mà là “Ngày Nhà giáo” – ngày tôn 
vinh tất cả giáo viên Việt Nam và giáo viên nước 
ngoài cũng như những người đang công tác trong 
ngành giáo dục tại nhà trường. 

 Năm học 2019 – 2020 và 2020 - 2021 đánh dấu 
cho sự hình thành, phát triển và ghi dấu ấn, các thế 
hệ thầy, trò Iris school đã luôn nỗ lực, cố gắng và 
cùng nhau vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội trong 
từng giai đoạn xây dựng và phát triển của nhà 
trường để tạo nên một ngôi trường năng động vượt 
trội, nơi chào đón và tạo điều kiện phát triển cho mọi 
tài năng; nơi thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên là một 
khối thống nhất. Đặc biệt trong năm 2021 này, năm 
với nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19, trước những thử thách, khó khăn chưa 
từng có tiền lệ, chúng ta đã đoàn kết, đồng lòng, 
quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kép: giảng 
dạy- học tập và phòng chống dịch. Chúng ta đã 
dám làm, quyết tâm làm, cùng nhau vượt khó và đạt 
được nhiều kết quả đáng khích lệ như triển khai 
giảng dạy, học tập trên các nền tảng trực tuyến, tổ 
chức các hội thảo trực tuyến... Đó chính là giá trị, là 
điều tạo nên bản lĩnh và tinh thần Iris School.

Có thể nói, những thành tích mà nhà trường chúng 
ta có được như ngày hôm nay là được viết nên bởi 
công lao to lớn của các thầy, cô giáo. Iris School xin 
ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm thực 
hiện mục tiêu năm học của tập thể cán bộ, giáo 
viên, nhân viên nhà trường đã phát huy trí tuệ của 
mình để đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 
học 2021 – 2022, hoàn chỉnh các quy chế hoạt 
động để xây dựng nhà trường có kỷ cương, nề nếp 
phát triển vững mạnh, đào tạo nên các thế hệ Iriser 
của nhà trường theo đúng với các giá trị cốt lõi đã 
đề ra: Tự chủ - Tôn trọng – Chính trực – Cống hiến, 
góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục chung 
của địa phương, phát huy sáng kiến của mỗi cá 
nhân và trí tuệ của tập thể.
 Nhân dịp đặc biệt này, xin được gửi lời tri ân sâu 
sắc nhất đến các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên 
đang công tác tại Iris School. Chúc các thầy, các cô 
luôn duy trì sự nhiệt huyết trong giảng dạy, song 
hành vừa dạy học vừa nghiên cứu, luôn đổi mới, 
luôn cập nhật kiến thức, nâng tầm chất lượng bài 
giảng và quan trọng hơn hết là sáng tạo trong 
phương pháp giảng dạy, giúp các em học sinh nắm 
bắt, tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất.

Xin chúc thầy GIÁO, cô giáo, cán bộ, nhân viên Iris 

School có một ngày 20/11 thật ý nghĩa!
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