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Kì nghỉ hè 

Cuối cùng kì nghỉ hè cũng đã gần kề sau một năm học đầy khó 

khăn. Điều quan trọng nhất là tất cả các học sinh và nhân viên 

của trường đều an toàn và khỏe mạnh. 

Cảm ơn vì sự hỗ trợ của tất cả mọi người trong suốt năm học 

này và Nhà trường mong muốn được thấy mọi người trở lại an 

toàn và mạnh khỏe vào năm học tới. 
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Nhà trường rất biết ơn và đánh giá cao các nhân viên y tế tuyến đầu, những người đã hoàn thành 

tốt công việc để bảo vệ chúng ta khỏi dịch bệnh Covid 19. 

Rất cảm ơn quý phụ huynh vì sự giúp đỡ, kiên nhẫn và thấu hiểu trong suốt quãng thời gian qua. 

Và một lời cảm ơn SÂU SẮC đến tất cả nhân viên của trường vì sự kiên trì, quan tâm và cống hiến 

trong suốt năm học và nhất là trong khoảng thời gian khó khăn vừa qua. 

Năm học thành công đều là nhờ vào sự đóng góp của mỗi học sinh, phụ huynh và nhân viên. Hãy 

cùng chào đón Kì Nghỉ Hè sắp tới. Nhà trường chúc tất cả mọi người có khoảng thời gian nghỉ 

ngơi thư giãn, thú vị và hãy cùng mong chờ năm học mới bắt đầu.  
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E-Portfolio 
Tất cả học sinh trong trường đã được cập nhật E-

Porfolio trong tuần này. E- Porfolio là công cụ quan 

trọng, giúp học sinh trong việc tự đánh giá quá trình 

học tập của bản thân. E-Porfolio cũng hữu ích cho học 

sinh khi các em tiếp tục theo học ở môi trường mới vì 

chương trình cho phép học sinh ghi lại những thành 

quả tốt nhất mà các em thực hiện ở trường trên web. 

 
 
 
 

 
Ngày hội STEM khối lớp 1-5 

 
 

Vào thứ bảy, học sinh khối tiểu học đã trải qua ngày học STEM với chủ đề môi trường. Học sinh lớp 1 thực 

hiện các nghiên cứu về thực vật và cây cối, cùng thưởng thức câu chuyện "The Giving Tree" và gieo hạt 

giống, trồng cây trong trường. Học sinh lớp 2 và 3 đọc câu chuyện "The Lorax" của Tiến sĩ Seuss. 

Các em đã làm những tấm áp phích về việc bảo vệ môi trường cùng những bộ ảnh đầy màu sắc tươi sáng. 

Học sinh lớp 4 và 5 nghiên cứu về nơi trú ẩn và cách bảo vệ bản thân trước các điều kiện thời tiết khác 

nhau. Học sinh đã tìm hiểu thông tin từ European Space về nơi trú ẩn trên mặt trăng và tự thiết kế nhà trú 

ẩn của riêng mình. Sau đó, các em xây dựng nơi trú ẩn và thử nghiệm xem nơi trú ẩn này thích nghi thời 

tiết như thế nào! 

 

Khả năng tự chăm sóc bản thân, phát triển ý thức tự lập nhưng vẫn có thể làm việc nhóm tốt, tôn 

trọng chính mình, tôn trọng người khác và cả môi trường xung quanh là các kỹ năng sống thiết yếu 

phải có được. Trong Thế kỷ 21, việc học cách trở thành người có tư duy phản biện sẽ góp phần 

phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, đem lại nhiều giá trị trong công việc tương lai và cả điều kiện 

(môi trường) sống. 
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Ngày hội STEM khối lớp 6-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối cùng, sau tất cả những gián đoạn vì đại dịch, SIS Vũng Tàu đã trở lại với ngày hội công nghệ STEM. 

Trong học kỳ 4, học sinh học chế tạo xe robot. Những chiếc xe robot này dựa trên bộ vi điều khiển Arduino, 

cho phép các em xây dựng các hệ thống điện tử có thể lập trình một loạt các ứng dụng.  

Học sinh tự chế tạo những chiếc xe điều khiển Arduino bằng cách sử dụng một loạt các vi cảm biến. Xe 

robot bao gồm bộ điều khiển Bluetooth cho phép xe ô tô được lái bằng điện thoại di động và cảm biến ánh 

sáng hồng ngoại cho phép xe ô tô đi thẳng một đường trên sàn. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Quốc tế thiếu nhi 

Bức tranh được vẽ bởi các em học sinh vào ngày 

Quốc tế thiếu nhi năm nay, để ghi nhớ và tôn vinh 

những nhân viên tuyến đầu tại Việt Nam đã tạo ra 

những điều tuyệt vời trong cuộc chiến chống dịch 

bệnh! Học sinh trong toàn trường đã cùng nhau 

hoàn thành bức tranh. Mỗi lớp chịu trách nhiệm 

một phần nhỏ của bức tranh và cùng nhau ráp lại 

thành một bức hình hoàn chỉnh. Bức tranh hiện 

đang được trưng bày ở lối vào phía trước trường. 
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Những họa sĩ truyện tranh 
 

Các em học sinh khối lớp 3 song ngữ đã tự tạo ra phiên 

bản truyện tranh về cuộc đời của Alexander Graham Bell 

khi các em học về tiểu sử của ông trong lớp học tiếng 

Anh. Mỗi bạn thể hiện một phần khác nhau nhưng tất cả 

các em đều mang đến những sự sáng tạo tuyệt vời và 

hấp dẫn, chứa đựng đầy hình ảnh màu sắc bắt mắt. Thật 

đáng kinh ngạc khi thấy các em thỏa sức sáng tạo để thể 

hiện ý tưởng của mình với niềm vui và sự độc đáo.  

 

Lời chào tạm biệt 

Năm nay, một số giáo viên sẽ nói lời tạm biệt với trường. Thầy Reuben, cô Caitlin, thầy Andrew, thầy Gene, 

cô Marilyn, cô Gan, cô Sheila, cô Elmunde và cô Kay. Nhà trường chúc các thầy cô gặp nhiều may mắn 

với những vị trí mới ở những nơi khác trên thế giới và nhà trường sẽ nhớ các thầy cô rất nhiều. 

Ngoài ra, học sinh lớp iGCSE2 và học sinh lớp 9 Song Ngữ sẽ tốt nghiệp SIS Vũng Tàu năm nay. Nhà 

trường chúc các em mọi điều tốt đẹp nhất với việc học của mình trong tương lai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Lưu ý: 

 Trường sẽ mở cửa lại vào thứ Hai ngày 3 tháng 8 năm 2020 cho năm học mới. 

 Nhà trường vẫn đang ghi danh chương trình học cho năm mới kèm theo những 

ưu đãi nhất định cho Lớp 10 song ngữ (Chương trình tiếng Việt), NCC (chương 

trình Dự bị Đại học) cũng như Khối Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học ở cả Chương 

trình Quốc tế và Tiếng Việt. 

Chúc mọi người nghỉ hè vui vẻ! 


