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Principal’s Message
Greetings to all!
2015 promises to be a year of memorable celebrations as a
school and as a nation. Our school will be holding our 60th
Anniversary Gala Dinner on 29 May 2015 and our nation will be
commemorating its 50th year of nationhood! We are exhilarated
and looking forward to having you join us in these celebrations as
one big family.
Indeed, as a school we have much to be thankful for and we give
glory and praise to God for His continued blessings. Our school’s
Virtues Project continues to play a significant role in shaping the character of our students. We
are heartened to share that we have received many wonderful feedback on our Virtues Project
approach through parents and school visitors. Parents have shared how the language of virtues
have helped their children to become more purposeful and diligent in their work, and more
caring and gentle in their interaction with their peers and family members.
Here in CHIJ OLQP, we believe that education is about nurturing the whole child. As we strive
on innovative ways of teaching and learning, we also want to foster the pioneering spirit in our
IJ girls. On 13th January this year, 10 of our pupils represented CHIJ OLQP as Environmental
Champions for the first time at the Actions for the Earth Global Summit in Hanoi, Vietnam.
Our pupils demonstrated the virtues of confidence, commitment and enthusiasm when they
shared with international students and foreign delegates on our school’s Applied Learning
Programme (ALP) best practices in environmental conservation. We look forward
to engaging our pupils further and providing opportunities for them to pioneer and
champion for the environment.
We want to thank our dedicated teachers for their efforts and our supportive parents,
whom we value as our partners in education, for having the belief in us in delivering
the IJ education to your children. It’s also timely that we pay tribute to our pioneers who
made it possible for us to receive 60 years of blessings here in CHIJ OLQP! We are indeed
thankful!
Simple in Virtue, Steadfast in Duty

Mrs Tan- Lim Kim Gek
Principal

Ij Olympic Carnival 2015

O

ur annual games day is an event where a combination of skills, which is taught and honed over
the months, is showcased. As the Lower Primary girls displayed their impressive skills in the
novelty games, the Upper Primary girls showcased their talents in competitive sports. Every year, we
are also privileged to be a part of Global Sports Alliance, Eco Flag Movement. The Eco Flag Movement
is the symbol of “Ecoplay”, and is recognised by the United Nations Environment Programme (UNEP).
It is seen at athletic events across the globe to raise environmental consciousness and promote action
among spectators. At our IJ Olympics Carnival, our active PSG played a big part in forging stronger
bonds amongst pupils, teachers and parents.

Highlights

The banner that drove home the message
of ECO-THINK ENVIRONMENT goes hand
in hand with IJ Olympic Carnival – Our
school’s annual sports event. Pupils were
reminded of the importance of conserving
the environment so we can continue
to enjoy fresh air and pleasant outdoor
landscapes for sports and games.

The P5 girls in Frisbee

Challenge.

Captain’s Ball Challenge for the P4 girls.
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The Lower Primary girls in the
novelty race.

Honours Day 2015

O

ur school’s Honours Day was held on 27 March 2015. It was an honour to have our ex- Principal
Mrs See Hou Cheng, Senior Quality Assessor, MOE to be our Guest-of-Honour. This year the
celebration was split into 2 parts. Part 1 was dedicated to acknowledge prize recipients currently in
Primary 2 to Primary 5 who had done well in 2014. In Part 2, our past and present pupils who have
shown exemplary performance in academic and non-academic areas were recognised. Members of the
school PSG and education partners who have contributed to the school were being acknowledged
and appreciated as well. A special tribute was led by our Principal in memory of our 1st Prime Minster
Mr Lee Kuan Yew.

Mother Mathilde Award
recipient for 2014,
Christine Choo Jia Ying
delivering her speech.
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viewing the art exhibit
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2

2014 PSLE outstandi
ng achiever,
Ruchira Ramaswamy
delivering
the valedictorian spe
ech.

48 th SEAMEO Council Conference
in Pattaya, Thailand

O

n 7th May 2015, Mrs AnnaBelle Woo and Ms Valerie Heng attended the Southeast Asia Ministers
of Education Organisation and ASEAN-China Centre ( SEAMEO-ACC ) Sports Education Innovation
Award Ceremony, hosted by the Ministry of Education, Thailand. We are pleased to announce that
our school has been awarded the 1st Prize for the SEAMEO-ACC Sports Education Innovation Award
(Elementary School Category).
This innovation is part of the school’s Applied Learning Programme. Our school has adopted this whole
school approach to Sports & Environment: A Conversation between Man and Earth, to nurture student
champions for a sustainable clean and green environment. We believe that our youths are our future
leaders, who have potential to drive projects and events that emphasize on key environmental issues.

A photo taken with Ms Chan Lai Fung, Permanent
Secretary of Education, (centre)
together with Singapore delegates at the
SEAMEO Award Ceremony.
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O

ur student, Laura Chan Wei Ping received the Chief Commissioner’s Award 2015
for Brownies from the Chief Commissioner, Mrs Ho-Kim Lay Eng on 25th April
2015. Laura had to complete a series of tests and projects on history of Singapore Girl
Guides, Singapore history and people of Singapore to secure this award.
We are proud of Laura Chan’s achievements and wish her to preserve in her CCA and
achieve greater heights.

North West

Outstanding All Rounder Student

(OARS) Awards 2015

T

he North West OARS Award was presented by the North West
Community Development Council (NWCDC) with the aim of recognising
students who are not only academically-inclined, but also passionate
towards community service and have leadership qualities and the virtues
of friendliness and responsibility.
This year, three of our Primary 6 pupils were awarded the OARS Awards
for their exemplary performance in academic studies, CCA and community
service. Lim Shan (6H) was awarded the OARS Award at School Level while
Tan Shu Yi (6H), and Arthena Anushka Thenpandiyan (6H) have attained the
highest award at CDC Level.
Our school was presented with the North West Outstanding School
Partners Award- GOLD Award to acknowledge school partners who have
been most supportive of North West CDC.
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Awards

Chief Commissioner’s Award 2015

The ELIS Council members with

Mdm Daphne Koh facilitated an
English lesson using the ELIS “Let’s
Talk” Card Game as a strategy to
teach stimulus-based conversation.
6 Hope pupils spoke well and they
learnt how effective communication
can help them to achieve impact.

nnels.

our school leaders and key perso

Mrs Pearlyn Er demonstrated how
4 Hope pupils are able to better
understand and articulate scientific
concepts and knowledge with
confidence and creativity through the
use of KWL charts.

ELIS Council Meeting

O

n 5th February 2015, CHIJ OLQP hosted the ELIS (English Language Institute of Singapore)
Council Meeting in our school. The ELIS Council attendees include former Director-General of
Education, Ms Ho Peng, Deputy Director-General of Education (Professional Development), Mrs Chua
– Lim Yen Ching, Director, Curriculum Planning & Development, Mrs Kelvyna Chan, Deputy Director,
English Language and Literature, Mrs Priscillia Chan, Principal of ELIS, Mrs Wai Yin Pryke, Programme
Directors from ELIS, as well as external Partners from Singapore Examinations and Assessment Board,
National Arts Council, National Institute of Education, National University of Singapore, MediaCorp TV
and Foo Kon Tan Grant Thornton LLP.

Highlights

After introducing our school’s key programmes and Whole School Approach to Effective Communication
(WSA-EC) efforts and outcomes, we invited each ELIS Council member to observe one WSA-EC lesson.
Thereafter, our teachers and the ELIS Council members had an enriching dialogue session on subject
literacy, curriculum and pedagogy. We thank the ELIS Council members for their affirmation and
insightful suggestions as we continue to bring our WSA-EC journey towards greater heights!

UK Headmasters

O

School Visit by
from the Ebor Teaching Schools Alliance

n 9th February 2015, CHIJ OLQP hosted a group of 10 UK Headmasters from York, England.
They are members of the Ebor Teaching Schools Alliance. The Alliance is made up of local and
regional schools where Manor CE Academy and Robert Wilkinson Primary School are recognised by
the National College as outstanding practitioners in teaching and learning.
The Headmasters had a school tour and were invited to the classrooms for lesson observations.
Thereafter, they were engaged in an elevating dialogue session “In Conversation with W8 Cluster
Superintendent & School Leaders” with our cluster school leaders and EXCO team where they
discussed the similarities and differences between the education system in UK and Singapore.
The day ended with an exchange of tokens of appreciation and a memorable photo-taking session.

A group photograph taken with the UK Headmasters from the Ebor Teaching
Schools Alliance.

An exchange of gifts.

Our UK visitors listening intently to a
presentation.
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“In Conversation
with W8 Cluster
Superintendent
& School Leaders
” Dialogue Sessi
on.

Our UK visitors participating in an
English Language class.

Pupils from 3 Peace rapping “English in the House”.

Story segment by winners of Moo-O compe
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English Language Week cum International Friendship Day
(6 April to 10 April 2015)
t was a vibrant English Language Week embracing the theme - “Friends around the World!”. Pupils
were engaged in an array of fun-filled activities to promote the love for learning the English
Language. Our very own adorable and intellectual mascot, Miss Wise kick-started the opening
together with our three friends from outer-space with their captivating storytelling segment using
the Moo-O software. Throughout the week, pupils enjoyed taking part in “Tongue-Twister” Challenge,
solving EL Quizzes and Riddles during their recesses. They also had a go at crafting acrostic poem
about English! Our P1 and P2 pupils had the opportunity to meet with one of our local authors, Miss
Sharon Ismail and they certainly enjoyed the experience!
The highlight of the week was the CHIJ Young Poets and Storytellers Competition where our lower
primary contestants recited poems on friendship and upper primary contestants impressed the
audience with their expressive acting skills. All the pupils definitely had a jolly good time watching
the performances!
During the finale, our girls who were parading wowed the audience with their elaborate ethnic
costumes from the different countries. The week ended with colourful confetti and streamers bursting
on stage much to everyone’s delight! The English Language Week cum International Friendship Day
not only ignited the love and passion for reading and writing in our pupils, but also instilled in them
the importance of the virtue of friendliness!

A group photo of the finalists for the IJ Young Poet and Storytellers
Ms Wise and Mrs Chong.

with Mrs Tan,

Anyone game for a Tongue Twister
Challenge?

Priceless expression @the finale!

Making of “Friendship” dessert!
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Trying out the “Tongue
Twister” Challenge!
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Our representatives and teacher-incharge,
Mdm Daphne Koh posing with the
POSB KidsWrite mascot.

Heather, Angelina and Glenda with
their POSB KidsWrite goodie bags.

POSB Passion Kids
Write Programme 2015
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The Minister, Mr Lawrence
Wong, giving out the prizes to the
representatives.

he POSB Passion KidsWrite Programme 2015 was jointly organised by POSB and the People’s
Association. As a part of SG50 initiative, students from different schools were selected and given
an opportunity to be included in Singapore’s future through the publication of a book. The book will
contain these students’ stories, comics and poems.

IP Department

Representing CHIJ OLQP were Angelina Kerk Ern Gi from 4 Hope, Heather Leong Lingyan and Glenda
Koh Yu Fen from 6 Hope. They attended a series of fun-filled creative writing workshops where they
penned and illustrated their visions and dreams for Singapore. It was an enriching experience for
our girls!

Moo-O Story-telling
Competition

The elated winners!

O

Gold Prize Winner for the school in the
Moo-O 2015 Award.

I

Our Moo-O champion

n 14th March 2015, three of our pupils, Zandra Mersiha Binti Zalika from
P3 Faith, Eashaa Pillai and Paige Ardalia Ng from P3 Hope represented
our school to participate in the Moo-O Awards 2015 – Children Story
Reading Competition which was held at CHIJ Our Lady of Good Counsel.
Participants had to select a story, assume the characters in the story and read
their respective roles expressively to bring their story alive! After a tough
competition with pupils from 40 other schools, our girls emerged champions!
Congratulations on the great work!

CHIJ OLQP Spell-off 2015

n line with the National Spelling Championship 2015 organised by RHB and The Straits Times, our school
conducted our very own CHIJ Spell-Off 2015. We had a preliminary round with two representatives

from each Primary 4 to 6 classes. At the end of the preliminary round, we shortlisted 15 pupils who then
proceeded to the final round of the competition which was held on 30th January 2015 during school
assembly. It was a nerve-wrecking moment with participants having to grapple with some unfamiliar
words. Eventually, Elicia Kate Binny from 6 Hope emerged
as the overall champion and Petrina Wong from 4 Faith, the
first runner-up. Our two winners together with 19 others
represented our school at the preliminary round of the
National Spelling Championship 2015 on 7th March 2015.
Our spelling champions!
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Pupils actively brainstormed with their
peers and worked well as a team to
complete their tasks.

And the clue is “to think out of
the box”!

Our passionate Math Represe

ntatives.
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Math Exploration Week 2015

he Math Exploration Week provided a platform for our girls to learn
mathematics beyond the classroom curriculum and the girls were
able to apply their mathematical knowledge to solve daily life problems.
One of the main benefits of such hands-on activities is that pupils build
interest in the subject and they are motivated to complete the tasks before
them. These activities also provided concrete experiences that helped our
pupils develop practical problem-solving skills.

Math Games Café

R

ecess is not just time for having a meal, but also a time for playing Math
games with one another! Every Thursday, our pupils are invited to play
board games (eg. Blokus) or card games (eg. Numero) that will pique their
interest in Mathematics. Our enthusiastic P3 to P6 Math Representatives
and some parent volunteers patiently coach the younger pupils on how to
play the different games. As shared by Sasaki Yuka from P5 Hope, “Having
these sessions as free play allows us to relax and have fun. At the same
time, we learn negotiation, cooperation, and problem solving.”

artment
Science Dep

The Energy Efficiency Ambassadors from Singapore Power

O

n Friday, 23rd January, the Energy Efficiency Ambassadors from Singapore Power (SP) visited
our school with a mobile exhibition. The exhibition took place in the school canteen. It was an
interactive and engaging exhibition where pupils learnt about saving energy. Pupils took part in the
Interactive Energy Efficiency Games and got a chance to pose as ‘Energy Heroes’ at a photo-booth.
After completing the learning journey through the exhibition, every participant was given an activity
toolkit and a special energy efficient token to reinforce their learning.
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Let’s pose with the Energy
Heroes!

Pupils queuing for their turn at the
interactive booth.
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Pupils at the interac
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IP Department

ir Math play time
Pupils enjoying the
after their meals.

here

Let’s see w

othpick!

t this to
we should pu

Hanoi Trip

F

Standing in front of the turbine at Pha Lai
Thermal Power Plant

rom 13th January to 18th January 2015, two Primary 6 pupils and ten Primary 5 pupils
embarked on a trip to Hanoi, Vietnam to attend “Action for the Earth-A Global youth
Summit”. During the trip, the pupils interacted with delegates from various countries
such as Vietnam, Indonesia, Cambodia, Laos and Oman. They also visited places of
interests. Highlight of the trip included visits to Pha Lai Thermal Power Plant and Phu Lang
Sorting and Incineration Plant. At these two places, the pupils learnt about the processes
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முயற்சியில் இந்த முகாம்
கூட்டு மாணவிகள்,
க்
தமிழ்
ததாடக்கப்பள்ளிகளின்
CHIJ
விகள்
6
.
மாண
ார்கள்
மாணவிகளுக்குப் தபரிதும் பயனுள்ளதாக அலமந்தது.
பற்றது. நமது
ஒன்றில் பங்குதபற்ற
க்கப்பள்ளியில் நலடத
ா ததாட
பாபய
டன் இந்த முகாம் ஆண்டுபதாறும் நலடதபற்று
ஒன்றில் பங்குதபற்றார்கள்.
6 CHIJ
ததாடக்கப்பள்ளிகளின்
கூட்டு முயற்சியில்
இம்முகாம் CHIJ பதா
பயிலும் சக மாணவிகளு
வருகிறது. இவ்வாண்டு
மற்ற CHIJ பள்ளிகளில்
அறிந்துதகாள்வபதாடு,
களில் வந்திருந்த அதுமட்டுமல்லாமல், முகாமின் முடிவில், ஒவ்தவாரு பள்ளியிலிருந்தும் சிறந்த பாரம்பரிய ஆலடலய அணிந்து வந்திருந்த
அம்சங்கலளப் பற்றி
ஆலட
சில
பரிய
ின்
பாரம்
ிய
சாரத்த
அழக
CHIJ
பதா
கலாச் வருகிறது. இவ்வாண்டு இம்முகாம் கத்
ிறது. பாபயா ததாடக்கப்பள்ளியில் நலடதபற்றது. நமது மாணவிகள் தமிழ்க்
திகழ்க
சிறந்தத் தளமா
‘CHIJ இளவரசி’ பதர்ந்ததடுக்கப்பட்டாள். பமலும், அறுசுலவ மதிய உணலவயும் மாணவிகள் ருசித்து உண்டனர். மாலல சுமார் 5
ளவும் இந்த முகாம் ஒரு
உலரயாடி நட்புக்தகாள்
அளவில் புதிய
நண்பர்கள் கிலடத்த
களிப்பிலும், பல நடவடிக்லககளில் ஈடுபட்டக் கலளப்புடனும் நமது மாணவிகள்
கலாச்சாரத்தின்
சிலடு அம்சங்கலளப்
பற்றி அறிந்துதகாள்வபதாடு, மற்ற CHIJ மணி
பள்ளிகளில்
பயிலும்
சக மாணவிகளுடன்
கலந்துதகாண்டனர்.
ில் ஆர்வத்பதா
P6 தமிழ்க்
கலாச்சார முகாம்
நம் மாணவிகள், முகாம
ல்,
ஆடுத
ஒயிலாட்டம்
P6 தமிழ்க்
பள்ளிக்குத் திரும்பினார்கள்.
கலாச்ச
நடனம
ாரான
பரிய
முகாம்
ல், பாரம்
கட்டுத
க்நமது
உலரயாடி நட்புக்தகாள்ளவும்
முகாம்
ஒரு
சிறந்தத்
தளமாகத்
திகழ்கிறது.
ல், பசலல
ததாடக்
தி அழகிய பாரம்பரிய ஆலடகளில் வந்திருந்த
ம் கட்டுதஇந்த
கநிலல
திரும
ர்
பதாரண
ஆறாம்
தல்,
ாசிரிய
வகுப்பு
பபாடு
லமய
மாணவிகள், மார்ச் பள்ளி
த் தலல
நமது ததாடக்கநிலல ஆறாம்
மாணவிகள் பகாலம்
விடுமுலறயின்பபாது (17-3-15)
CHIJ OLQPயின் துலண
ள்.
டார்க
வகுப்பு
மாணவ
தமிழ்க் கலாச்சார முகாம்
ஒன்றில்
ளில் ஈடுபட்
ிகள், மார்ச்
பங்குத
இது
பற்றார்பள்ளி
நடவடிக்லகக
ினார்.(17-3-15)
கள். 6 விடுமு
சார
ஆற்ற
லறயின்
CHIJ யயும்
ததாடக்
பபாது
நம் மாணவிகள்,
முகாமில்
ஆர்வத்பதாடு
கலந்துதகாண்டனர்.
கப்பள்ள
பபான்ற கலாச்
தமிழ்க்முயற்ச
ிகளின் கூட்டு
ஒன்றில்
கலாச்ச
பூக்கட்டுதல்
பங்குதபற்றார்
ார முகாம்
ஒரு தன்முலனப்பு உலரல
ியில்
கள். ம்
ப்பில் கப்பள்ள
இந்த முகாம் ஆண்டுபதாறும்
6 CHIJ
தலல
ததாடக்
வருகிற
ிகளின்
து. இவ்வா
நலடதபற்று
கூட்டு
ண்டு
முயற்ச
காணும் வழிகள்` என்னு
இம்முக
ிக்
ாம் ியில்
இந்த பாபயா
தவற்ற
CHIJ
முகாம்
பதா
ியில்
ஆண்டு
`கல்வ
வருகிற
,
பதாறும்
ததாடக்
து. இவ்வாண்டு இம்முகாம்
தரட்டி
நலடத
கப்பள்ளியில்
பற்று பற்றது. நமது
நலடத
CHIJ பதா
கலாச்ச
ந்தது.
பாபயா
மாணவிகள் தமிழ்க்
ாரத்தின்
அலம
ததாடக்
ாக
சில அம்சங்கப்பள்ள
ள்ளத
கலளப் ியில்
பற்றி நலடத
பற்றது
அறிந்து
க்குப் தபரிதும் பயனு
. நமது
தகாள்வ
கலாச்சாரத்தின் சில அம்சங்
மாணவ
பதாடு,
மாணவிகளு
ிகள்
மற்ற நடனமான
CHIJ தமிழ்க்
மாணவிகள்
பகாலம்
பபாடுதல், கலளப்
பதாரணம்
கட்டுதல்,
பசலலக்
கட்டுதல்,
பாரம்பரிய
ஆடுதல்,
பள்ளிகளில்ஒயிலாட்டம்
ந்து வந்திருந்த
பற்றி ாடி
பயிலும்
நமது சக
அறிந்து
உலரய
லய அணி
ஆறாம்
தகாள்வ
மாணவ
நட்புக்த
ஆலட
பதாடு,
ிகளுடன்
பரிய
காள்ளவு
வகு
மற்ற
பாரம்
ம்
ப்பு
CHIJ பள்ளிக
இந்த முகாம்
மாணவிகளுட
ளில் பயிலும்
ஒரு சிறந்தத்
யிலிருந்தும் சிறந்த
உலரயாடி நட்புக்த
சக
தளமாக
ன் திருமதி தசல்
மாணவ
த்
வாரு பள்ளி
திகழ்க
ிகளுடன்
5
காள்ளவு
ிறது.
சுமார்
அழகிய பாரம்பரிய ஆலடக
ம் இந்த முகாம்
ின் முடிவில், ஒவ்த
வி மற்றும் திரு
ஒரு ிகள்,
நம் மாணவ
சிறந்தத்
உண்டனர். மாலல
ளில் வந்திரு
லாமல், முகாம
தளமாக
முகாம
த் திகழ்க
விகள்
மதி பதவா
ந்த
ில்ருசித்து
பூக்கட்டுதல்
பபான்ற
கலாச்சார
நடவடிக்லககளில்
ஈடுபட்டார்கள்.
CHIJ
OLQPயின்
துலணத்
தலலலமயாசிரியர்
திருமதி
ஆர்வத்
அதுமட்டுமல்
ிறது.
அழகிய
பதாடு
கலந்து
பாரம்ப
தகாண்
ரிய ஆலடக
நம் மாணவபமலு
மதிய உணலவயும் மாண
டனர்.
லவ
ளில் வந்திருந்த
ிகள், முகாம
ம், அறுசு
விகள்
ில்
ஆர்வத்
மாண
டாள்.
பதாடு
நமது
கப்பட்
கலந்து
ம்
தகாண்
டனர்.
டக் கலளப்புடனு
ஈடுபட்
‘CHIJ இளவரசி’ பதர்ந்ததடுக்
ளில்
க்லகக
நடவடி
பல
மாணவ
ிகள் பகாலம்
தரட்டி,
`கல்வியில்
தவற்றிக்
காணும்
வழிகள்`
என்னும்
தலலப்பில்
ஒரு
தன்முலனப்பு
உலரலயயும்
ஆற்றினார்.
இது
த்த களிப்பிலும்,
கிலட
பபாடுத
ர்கள்
ல்,
பதாரண
நண்ப
புதிய
ம்
கட்டுதல், பசலலக் கட்டுதல்
மாணவிகள் பகாலம் பபாடுத
மணி அளவில்
, பாரம்பரிய நடனமான ஒயிலா
ல், பதாரண
ம் தல்
பூக்கட்டு
கட்டுதல்
, பசலலக் கட்டுதல்
ட்டம் ஆடுதல்,
பபான்ற
, பாரம்ப
ார நடவடி
ரிய
க்லகக
நடனம
திரும்பினார்கள்.
ளில்
ானார்கள்.
பூக்கட்டுதபரிதும்
ஈடுபட்ட
ஒயிலா
மாணவிகளுக்குப்
அலமந்தது. கலாச்ச
தல் பபான்றபயனுள்ளதாக
பள்ளிக்குத்
ட்டம்
ஆடுதல்
CHIJ
OLQPயின்
கலாச்சார நடவடி
,
துலண
த் தலலலமயாசிரியர் திருமத
க்லகக
தரட்டி,
ளில்ில்
`கல்விய
ஈடுபட்ட
ார்கள்.
தவற்ற
CHIJ OLQPயின்
ி
ிக் காணும்
வழிகள்` துலண
த் தலலல
என்னும்
தரட்டி, `கல்வியில் தவற்ற
மயாசிரி
தலலப்
யர்
பில்
திருமதனப்பு
ஒரு தன்முல
ி
ிக் காணும்
உலரலயயும் ஆற்றினார்.
வழிகள்
மாணவ
` என்னும்
ிகளுக்கு
தலலப்
ப் தபரிதும்
பில்
இது
ஒரு
பயனுள்ளதாக
தன்முல
அலமந்னப்பு
தது. உலரலயயும் ஆற்றினார். இது
மாணவிகளுக்குப் தபரிதும்
ளதாக அலமந்
அதுமட்டுமல்லாமல்,
முகாமின் பயனுள்
முடிவில்,
ஒவ்தவாரு
பள்ளியிலிருந்தும் சிறந்த பாரம்பரிய
ஆலடலய அணிந்து
வந்திருந்த
தது.
நமது ஆறாம் வகுப்பு மாணவிகளுடன் திருமதி தசல்வி
மற்றும் திருமதி பதவா
பூக்கட்டு
தல்
அதுமட்டுமல்லாமல், முகாம
ின் முடிவில், ஒவ்தவாரு பள்ளிய
அதுமட்டுமல்லாமல், முகாம
ிலிருந்தும் சிறந்த
‘CHIJ இளவரசி’
பதர்ந்ததடுக்கப்பட்டாள்.
பமலும்,
அறுசுலவ
மதிய உணலவயும் மாணவிகள்
ருசித்து
உண்டனர்.
மாலல
சுமார் 5
பாரம்பரிய
ின் முடிவில்
ஆலடலய அணிந்
, ஒவ்தவ
‘CHIJ
இளவர
பள்ளிய
சி’ாரு
து வந்திருந்த
பதர்ந்த
ிலிருந்து
தடுக்கப்
ம் சிறந்த
பட்டாள்
பாரம்ப
.
பமலும்
ரிய
, அறுசுலஆலடல
‘CHIJ இளவரசி’ பதர்ந்ததடுக்கப்
வ மதிய ய
அணிந்
உணல
து வந்திரு
வயும்
ந்த
மாணவ
பட்டாள்
ிகள்
ருசித்து
. பமலும்
மணி
உண்டன
, அறுசுல
மாணவிகள்
ர்.மாணவிகள்
வ மதிய
மாலல சுமார் 5
புதிய
உணல
நண்பர்
வயும் த
மணி அளவில்
புதிய
நண்பர்கள் கிலடத்தஅளவில்
களிப்பிலும்,
பல
ஈடுபட்டக்
கலளப்புடனும்
நமது
கள்நடவடிக்லககளில்
மாணவ
கிலடத்
கலந்து
ிகள்
களிப்பி
ருசித்து
லும்,
லரயாடு
மணி
உண்டன
பல நடவடி
அளவில் புதிய நண்பர்கள்
ர். மாலல
க்லகக
தல்
சுமார் 5 க் கலளப்புடனும்
ளில் ஈடுபட்ட
கிலடத்
த களிப்பி
பள்ளிக்
லும், ினார்கள்
குத் திரும்ப
நமது மாணவிகள்
பல நடவடி
. க்லககளில் ஈடுபட்டக் கலளப்புடனும்
பள்ளிக்குத் திரும்பினார்கள்
நமது மாணவிகள்
பள்ளிக்குத் திரும்பினார்கள்.
.

Interacting with delegat
es from
Oman

rtment
Tamil Depa
P6 தமிழ்க் கலாச்சார முகாம்

ததாடக்கநிலல ஆறாம் வகுப்பு மாணவிகள், மார்ச் பள்ளி விடுமுலறயின்பபாது (17-3-15) தமிழ்க் கலாச்சார முகாம்

றில் பங்குதபற்றார்கள். 6 CHIJ ததாடக்கப்பள்ளிகளின் கூட்டு முயற்சியில் இந்த முகாம் ஆண்டுபதாறும் நலடதபற்று

கிறது. இவ்வாண்டு இம்முகாம் CHIJ பதா பாபயா ததாடக்கப்பள்ளியில் நலடதபற்றது. நமது மாணவிகள் தமிழ்க்

ச்சாரத்தின் சில அம்சங்கலளப் பற்றி அறிந்துதகாள்வபதாடு, மற்ற CHIJ பள்ளிகளில் பயிலும் சக மாணவிகளுடன்

IP Department

யாடி நட்புக்தகாள்ளவும் இந்த முகாம் ஒரு சிறந்தத் தளமாகத் திகழ்கிறது. அழகிய பாரம்பரிய ஆலடகளில் வந்திருந்த

ாணவிகள், முகாமில் ஆர்வத்பதாடு கலந்துதகாண்டனர்.

ணவிகள் பகாலம் பபாடுதல், பதாரணம் கட்டுதல், பசலலக் கட்டுதல், பாரம்பரிய நடனமான ஒயிலாட்டம் ஆடுதல்,

ட்டுதல் பபான்ற

கலாச்சார நடவடிக்லககளில் ஈடுபட்டார்கள். CHIJ OLQPயின் துலணத் தலலலமயாசிரியர் திருமதி

டி, `கல்வியில் தவற்றிக் காணும் வழிகள்` என்னும் தலலப்பில் ஒரு தன்முலனப்பு உலரலயயும் ஆற்றினார். இது
பூக்கட்டுதல்

ணவிகளுக்குப் தபரிதும் பயனுள்ளதாக அலமந்தது.
நமது ஆறாம் வகுப்பு

ி பதவா
ி தசல்வி மற்றும் திருமத
மாணவிகளுடன் திருமத

மாணவிகள்

நமது ஆறாம்
வகுப்பு மாண
கலந்துலரயாடுதல்
விகளுடன் திரு
மதி தரட்டி

மட்டுமல்லாமல், முகாமின் முடிவில், ஒவ்தவாரு பள்ளியிலிருந்தும் சிறந்த பாரம்பரிய ஆலடலய அணிந்து வந்திருந்த

டுதல்
பூக்கட்
இளவரசி’ பதர்ந்ததடுக்கப்பட்டாள். பமலும், அறுசுலவ
மதிய
உணலவயும் மாணவிகள் ருசித்து உண்டனர். மாலல சுமார் 5
நமது ஆறாம் வகுப்பு மாணவ
ிகளுடன் திருமதி தசல்வி
மற்றும் திருமதி பதவா
நமது ஆறாம் வகுப்பு மாணவ
ிகளுடன் திருமதி தசல்வி
மற்றும் திருமதி பதவா

நமது ஆறாம் வகுப்பு மாணவிகளுடன் திருமதி தரட்டி
அளவில் புதிய நண்பர்கள் கிலடத்த களிப்பிலும், பல நடவடிக்லககளில் ஈடுபட்டக் கலளப்புடனும்
நமது மாணவிகள்

ிக்குத் திரும்பினார்கள்.

மாணவிகள்

கலந்துலரயாடுதல்

a
Chinese Dep

rtment

நமது ஆறாம் வகுப்பு மாணவிகளுடன் திருமதி தசல்வி மற்றும் திருமதி பதவா
பூக்கட்டுதல்

தி தரட்டி
மாணவிகளுடன் திரும
நமது ஆறாம் வகுப்பு
மாணவிகள் கலந்துலரயாடு
தல்
மாணவிகள் கலந்துலரயாடு
தல்

பூக்கட்டுதல்

我校于2015年2月19日举行了华人新年庆祝会，这场一年一度的
庆祝会是由我校师生同台献艺的
பூக்கட்டுதல்
நமது ஆறாம் வகுப்பு மாணவ
ிகளுடன் திருமதி தரட்டி
நமது ஆறாம் வகுப்பு மாணவ
ிகளுடன் திருமதி தரட்டி

மாணவிகள்

கலந்துலரயாடுதல்

我校的中文协会呈现了话剧表演《火童》

与

并
者登台领奖，
计竞赛的胜出
校长合影留念

新年贺年卡设

彩表演迎来台下许
《十二生肖》，老师们的精
华文老师为大家呈现了喜剧
家新年快乐，
高潮。最后老师们齐声祝大
推向
气氛
现场
，将
呼声
多欢
“洋洋得意”。

நமது ஆறாம் வகுப்பு மாணவிகளுடன் திருமதி தரட்டி

நமது ஆறாம் வகுப்பு மாணவிகளுடன் திருமதி தசல்வி மற்றும் திருமதி பதவா

舞蹈团的学生表演了活力热情的拉丁舞。
踢踏舞舞蹈团呈现了精彩的表演。

我校合唱团演唱了两首新年歌曲：《恭
喜发财》《大地回春 贺新年》

8
பூக்கட்டுதல்

我校六个
师生组穿
着华族传
登台走秀
统服饰，
。每一组
走秀都风
格独特，
充满新年
喜庆的气
氛。

artment
Malay Dep
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Perkhemahan Bahasa Melayu 2015

erkhemahan Bahasa Melayu anjuran bersama sekolah-sekolah rendah CHIJ telah diadakan pada
16 Mac 2015. Perkhemahan tahun ini telah melibatkan murid-murid daripada Primari 3 dan 4.
Murid-murid telah mempelajari tentang dikir barat dan tarian tradisional Melayu. Setelah itu, mereka
telah diberi peluang untuk membuat persembahan di depan rakan-rakan dan guru-guru yang hadir.
Pada tahun ini, sekolah kami telah memenangi tempat pertama dan ketiga dalam persembahan
dikir barat. Selain daripada mempelajari sesuatu kemahiran yang baharu, murid-murid juga dapat
berinteraksi dengan rakan-rakan sebaya dari sekolah-sekolah CHIJ yang lain.

Murid-murid menunjukkan kebolehan masing-masing dalam
persembahan dikir barat dan tarian

n 17th February 2015, our Primary 3 students went to the Jurong East
Regional Library for an enriching learning journey. Activities conducted by a
warm and friendly librarian included a library tour and talk, books borrowing and
a game. The students were excited upon seeing the large number of books and
could not wait to browse and borrow them.

Bookworms glued to their book
s
while waiting for their friends
who were still borrowing.

The highlight of the visit was a ‘Book Hunt’ game. Students had fun working in
groups and taking turns to hunt for selected books/magazines within a given time.
After the game, the librarian shared more information about regional libraries
in Singapore and conducted a short quiz about proper library usage. Students
showed plenty of enthusiasm throughout the learning journey.

O

Primary 5 Learning Journey to the
Road Safety Community Park

Hands up to answer quiz
and win a prize!

n 9th February 2015, Primary 5 girls went to the Road Safety Community Park for their Traffic
Games learning journey. Before the traffic games started, a Road Marshall gave them a brief
explanation on the various roles - pedestrians, cyclists and go-karts riders, as a simulation of the
different road users in Singapore.
The girls had to travel to the various check-points indicated on the map of the Road Safety Community
Park and answer the traffic-based questions. Those who flouted the traffic rules unwittingly were
given demerit points. Those who were not given demerit points and completed the task in the
shortest possible time were selected to represent our school in the Annual Shell Traffic Games which
will be held in July this year.
Our girls had a fruitful time at the Road Safety Community Park, displaying the virtues of enthusiasm,
responsibility and self-discipline.

“We’ve completed the game!”

Our go-kart riders ready to
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set off!

questions

Learning Journeys

O

Primary 3 Learning Journey to
Jurong East Regional Library
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IJ Heritage OLJ to Japan group photo.

The exhibits put up
by pupils who went
overseas to Vietna
m for the “Actions for
Earth
– Global Youth Summ
it 2015 Winter,
Hanoi (14-17 Jan)”.
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Exhibition Day 2015
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very year, Primary 5 pupils are given the
opportunity to travel overseas for their I-GIVE
(Overseas Learning Journey) Programme. In 2014,
four Overseas Learning Journeys (OLJs) were planned
and organised for the P5 pupils. These OLJs includes
“IJ Heritage OLJ to Japan”, “Cultural Immersion OLJ to
Shanghai/ Suzhou”, “Cultural Exchange OLJ to Penang”
and “Sports and Cultural Immersion OLJ to KL (for P4
and P5 Netball and Softball members)”. One way that
the pupils share their overseas learning experiences is
through the “I-GIVE Exhibition Day”.

through their
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the
from
ils
Pup
s.
work
project
together and
them
put
and
s
ction
did their refle
k.
boo
p
scra
a
into
them
made
A fantastic idea indeed!

The very “Hi-Tech” group, the Netb
all
members and Softball members
using the
lap-top to showcase their learning
experiences overseas.

tural
Mdm Surizah and her “Cul
group pupils.
Exchange OLJ to Penang”

engaged in a
Our Vice-principal Mdm Ng
went overseas
who
ils
pup
with
tion
ersa
conv
ary
to Kuatang Experimental Prim
School in Suzhou.

sion OLJ to
Mdm Pek Wei Meow with her “Cultural Immer
a group photo.
Shanghai/ Suzhou” group of pupils posing for

Virtues project on a paper plate? Our
pupils conducted a workshop for the
Penang Girls Primary School pupils,
teaching them to acknowledge their
friends by writing down the virtues of
their friends that they observed on the
paper plate. Each pupil was given a
paper plate after the workshop.
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C haracter L ives In My Behavior

T

( C L I MB )

he Character Development department has initiated a weekly CLIMB meeting on every Tuesday of
the term. It aims to establish the rapport between teachers and pupils in learning and practising
the different virtues in promoting IJ’s mission; love, truth, justice and freedom. The 52 virtues, adopted
from the Virtues Project, are carefully aligned to ensure that pupils will learn and apply the virtues by
the end of Primary 6. Good character is essential in developing good citizens. Thus, pupils will learn
these virtues to show concern to others and look beyond their own interest to those of others in the
family, school, community, nation and the world.
Pupils learnt and were able to practise the different virtues through the various activities planned
for them during the CLIMB meetings. The meetings are scheduled into even and odd weeks with
‘Morning Talk-about’ and ‘Morning Share-about’ respectively.
Preana from Primary 2 Hope shared that she practised the virtue of caring by holding her grandmother’s
hand and walking her up the stairs together. While Amanda Zhao from Primary 6 Hope, shared that
she learnt the virtue of friendliness when she met a performing dancer from Russia International
Group, who took the initiative to teach her dance movements. The learning and practising of the
different virtues is a continuous learning cycle as pupils apply the virtues naturally in their everyday
lives.

Character

Lim Shan and Arthena of Primary 6 Hope sharing the
virtue of friendliness they encountered in Japan and
Vietnam during their holiday and Oversea Learning
Journey (OLJ) respectively.

National Education Committee

T

Total Defence Day

he school commemorated Total Defence Day two days ahead of the actual day to remind us of the
day that our beloved country was besieged by another country and went through days of hardship. It was
a lesson for all of us, that after our independence, we would develop our own defence forces and protect our
sovereignty. This year, the theme for Total Defence Day is “Our SAF: Giving Strength to Our Nation”.
During the week, the pupils pledged during Social Studies lessons on how they could play their part in
Total Defence. They also penned notes of encouragement to our armed forces during the CCE
Carnival, thanking them for their commitment and vigilance in keeping Singapore safe.
On 13th February during assembly, Mrs Jayce Mok from the National Education department
explained the significance of having each of us play our part in Total Defence which comprises
the five pillars: Psychological Defence, Social Defence, Economic Defence, Civil Defence and
Military Defence. Her talk underscored the need for Singapore to remain alert and ready in
today’s uncertain global climate. The pupils watched videos featuring the progression of housing
types in Singapore and exhorting all citizens to put their hearts and minds to our defence.
Following that was an exciting quiz that had the pupils showing infectious enthusiasm as all
wanted to answer the questions. At the end of the day, each pupil received a free bottle of
NEWater, sponsored by the Singapore’s Public Utilities Board.
Mrs Mok exhorted
pupils to play
their part in Total
Defence.
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I @ Ease Sessions

Batik Painting Art Workshop
In conjunction with SG50, the school invited Mr Sarkasi Said, our pioneer local artist, to conduct
a batik painting workshop for all staff on 4th March 2015. The staff had a great bonding session
while appreciating batik art and learning the different techniques of batik painting.

Ushering a Prosperous Year of Ram
What is the best way to usher in the New Year? With a
sumptuous feast with our friends, of course!

Mother: Mdm Lynn Khoo Li Ying
Son: Skylar Chua
Date of Birth: 1 December 2014

Mother: Mdm Zakiah Binte Zainol A. M.
Son: Hans Zakimi Bin Helmi
Date of Birth: 12 December 2014

Mother: Mdm Eismawati Bte Bisri
Daughter: Sofea Lim Zhen Qing
Date of Birth: 14 January 2015
Married Name : Mdm Cathleen Lau
Mr and Mrs Yeo Guo Liang
Wedding Date : 7 March 2015

s
Promotee

List of Promotees: Oct 2014
1.
Mrs Angel Tang
2.
Ms Chong Lee Yin
3.
Mrs Annabelle Woo
4.
Mdm Pek Wei Meow
5.
Mrs Devanathan

Staff Updates

tions
Congratula

List of Promotees: Apr 2015
6.
Ms Lee Shulian
7.
Ms Nurul Ilmi Tupari
8.
Ms Teh Vivian
9.
Ms Tan Siew Lian
10.
Ms Jareen Tay
11.
Ms Fan Nana
12.
Ms Denise Low
13.
Ms Yeo Yan Yan

12

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mdm Celine Teo Hui Jing
Mrs Charlene Chua
Mdm Tinawati Ariffin
Mdm Chen Meiqing
Mdm Naelah Nor Othman
Mdm Daphne Koh
Mdm Vasundhara Reddy

