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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 

Học phần 3 sắp kết thúc và sắp tới sẽ là kỳ nghỉ 

dành cho giáo viên và học sinh vì những nỗ lực 

trong công việc, học tập. 
 

Cảm ơn Quý Phụ huynh đã tình nguyện dành thời 

gian dự giờ đánh giá các lớp học. Hoạt động 

“Ngày dự giờ của Phụ huynh” với mục đích tìm 

kiếm sự hỗ trợ từ phía Quý Phụ huynh trong đời 

sống học đường. Những phản hồi tích cực từ phía 

phụ huynh góp phần xây dựng, cải thiện và phát 

huy những điểm nỗi bậc của nhà trường sau này. 

Nhà trường xin chân thành cảm ơn Quý Phụ 

huynh đã dành thời gian quý báu cũng như những 

đóng góp, quan tâm đến các hoạt động của học 

sinh. 

 
 
 
 
 

 
Mẫu giáo tổ chức lễ Phục Sinh 

 

Xin chúc mừng Nhà vô địch cuộc thi Đánh vần 

năm học này. Trong buổi thi chung kết giữa 

Valentina, Lisa và Gia Huy (Jacky) - người chiến 

thắng là .... 
 

Xin gửi lời nhắc nhở rằng biểu phí cho năm học 

2018 - 2019 đã được gửi cho Quý Phụ huynh. Để 

nhận được chương trình  ưu đãi, xin Quý Phụ 

huynh vui lòng để ý đến kỳ hạn đóng học phí. 

 
Thời gian nghỉ kết thúc Học phần vào Thứ Ba 25 

Tháng 4 và sẽ hoạt động trở lại vào Thứ Tư, 2 

Tháng 5 năm 2018 trong Học phần 4. 

 
 
 
Chung kết cuộc thi Đánh vần 

 

Cảm ơn những đóng góp tuyệt vời từ phía Quý 

Phụ huynh dành cho nhà trường. 

Trân trọng, 
 

Dudley Schroeder 

Hiệu trưởng 
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Lễ Phục Sinh khối Mẫu giáo 

 
Lễ Phục Sinh là lễ hội quan trọng nhất dành cho 

người Công giáo. Các giáo hữu mừng Lễ Phục 

Sinh sẽ tham dự một bài giảng Phục Sinh tại nhà 

thờ, thưởng thức bữa ăn với gia đình và nhận 

trứng sô cô la. Trứng phục sinh là một biểu tượng 

cổ xưa cho cuộc sống mới và sự tái sinh. Ngoài ra 

còn có một số truyền thống hiện đại rất phổ biến 

để đánh dấu Lễ Phục Sinh – như trứng Phục Sinh, 

thỏ Phục Sinh và Sô cô la. 

 
Các học sinh mẫu giáo Trường Quốc tế Singapore 

Vũng Tàu đã có một buổi sáng rất vui vẻ với phần 

biểu diễn hát và nhảy múa của mỗi lớp tại khu vực 

tập thể dục buổi sáng để chào đón Lễ Phục Sinh. 

Rất nhiều phụ huynh đã cùng đến để xem con em 

mình biểu diễn. Giáo viên chuẩn bị các món đồ chơi 

rất thú vị cho các em học sinh như tô màu ly cốc, làm 

giỏ, dây đeo thỏ Bunny, vẽ và trang trí trứng Phục 

sinh. Buổi chiều các em tham gia trò chơi săn tìm 

trứng Phục Sinh. Tất cả các em học sinh đã tham gia 

và rất thích thú với các hoạt động này! 

Cuộc thi Đánh vần thường niên lần 

thứ 3 năm 2018 
Đầu tiên xin cảm ơn tất cả các giáo viên và học sinh 

đã cùng hỗ trợ để tổ chức cuộc thi thành công tốt 

đẹp! 

 Các giáo viên chủ nhiệm đã tổ chức phần thi vòng 

loại, còn  giải thưởng thì do thầy Hiệu trưởng sắp 

xếp . Các thầy cô đã góp phần làm cho cuộc thi trở 

nên đặc biệt hơn. 

Nhà trường đã tổ chức các cuộc thi vòng loại để tìm 

ra 3 bạn cho chung kết xếp hạng hôm thứ Sáu. 

Jacky lớp 5 Quốc tế, Lisa lớp 6 Song ngữ và 

Valentina lớp IGCSE1 cùng lọt vào vòng chung kết 

xếp hạng được diễn ra tại hội trường. Mỗi học sinh 

có đội cổ vũ riêng của mình nhưng đặc biệt nhất là 

lớp 5 Song ngữ và Quốc tế đã cổ vũ rất nhiệt tình 

cho bạn Jacky, á quân chung cuộc. 

 
Valentina là người đầu tiên phạm lỗi với từ “squalid”. 

Jacky bị ấp úng với từ “caterpillar” và Lisa đã đánh 

vần từ kế tiếp “supposedly” một cách chính xác và 

bạn đã được trao giải Nhà vô địch đánh vần 2018. 

Bạn đã nối tiếp bước chân vinh quang của David 

IGCSE1 2016, Tina lớp 7 Song ngữ 2017. 
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Ngày dự giờ của Quý phụ huynh - Chuyến thăm 
của phụ huynh 

 
Tại SIS Vũng Tàu, nhà trường luôn tìm cách để cải thiện 
các hoạt động vì vậy nhà trường đã tổ chức “Ngày Phụ 
huynh dự giờ”. Đây là dịp để các bậc Phụ huynh có được 
một " cái nhìn sơ bộ" về việc dạy và học diễn ra trong lớp . 
Đây là cơ hội để những ai quan tâm trường có thể thu 
thập thông tin quan trọng cho đội ngũ quản lý với hy vọng 
rằng thông tin này sẽ giúp nhà trường thấy những điểm 
mạnh và những lĩnh vực cần cải thiện. 
Nhà trường đã rất may mắn khi được 4 Phụ huynh nhiệt 
tình quan tâm đến việc học hành của con em mình. Với 
sự đánh giá và chia sẻ của phụ huynh, nhà trường có 
thể tìm hiểu thêm để cải thiện. 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC STEM 
 

STEM là chương trình giáo dục tập trung chủ yếu vào 
các môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học. 

 

Các trường học và các tổ chức hiện đang áp dụng 
chương trình STEM nhằm cho thấy sự tương quan 
và tích hợp của các môn học này với nhau. Chương 
trình STEM có thể được đưa vào và áp dụng từ mẫu 
giáo đến chương trình bậc thạc sĩ,  tùy thuộc vào 
mức áp dụng của mỗi trường. 

 
1. Ban quản trị công ty và Ban giám hiệu trường đã 
tham dự hội nghị Google STEM gần đây tại 
Singapore để tìm hiểu về Chương trình STEM từ các 
trường học thành công trong khu vực. 

 
2. Chương trình STEM sẽ được đưa vào giảng dạy 
cho các lớp Mẫu giáo và  bậc Tiểu học trở lên trong 
năm học sau. Các hoạt động này bao gồm Góc học 
tập và các chủ đề của STEM liên quan đến khối Mẫu 
giáo cho đến các hoạt động hướng dẫn học tập. Câu 
lạc bộ STEM cũng sẽ được ra mắt tại trường vào 
năm học sau. STEM cũng sẽ cung cấp giáo trình các 
hoạt động đa chủ đề được thiết kế thúc đẩy tư duy 
logic và xây dựng các kỹ năng giải quyết vấn đề 

 
3. KinderWorld đang hợp tác với đối tác Hoa Kỳ, 
TinkRworks để đào tạo giáo viên người nước ngoài 
và Việt Nam. 

 
 
 

 
Sự kiện trong học phần 4 

 
Thời gian trôi thật nhanh, 1 năm nữa đã gần 

qua đi. Dường như chỉ vài ngày trước nhà 

trường còn mới chào đón các học sinh vào đầu 

năm học 2017-2018. 

 
Trong học phần 4, sẽ có một vài hoạt động chính 

trước kỳ nghỉ hè. 

 
• Các kỳ thi cuối kỳ bắt đầu vào ngày 21 tháng 5 – 

các em hãy cố gắng tập trung cho kỳ thi này! 

• Những hoạt động ngoại khóa thú vị trong học 

phần 4 như thể dục nhịp điệu, câu lạc bộ Tạt 

nước, mô hình vi tính, bóng đá, bóng chày và 

cờ vua. 

• Tập luyện cho lễ tốt nghiệp - giáo viên và học 

sinh đã và đang tiến hành để chuẩn bị cho buổi 

biểu diễn tốt nghiệp– tiết mục nhảy múa, ca hát 

và các tiết mục khác đang được diễn tập. Lễ tốt 

nghiệp sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 6 tại nhà 

hàng Maxim's. 
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Hình ảnh tháng 4 

SIS@Vũng Tàu 

Lớp 5 Quốc tế ôn tập Toán bằng việc 
xếp hình khối thành tác phẩm như 

chân dung tổng thống Donald Trump. 
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