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Thi đá bóng của trường SIS 

Vào thứ Sáu ngày 17 tháng 5, đội bóng gồm các bạn nam từ 

SIS Vũng Tàu U-17  đã thi đấu với Trường Quốc tế Mỹ ở Sài 

Gòn. Trận đấu được tổ chức tại trường quốc tế Mỹ ở Sài Gòn. 

Các bạn thi đấu rất tốt vì đây là lần đầu tiên họ chơi trên sân 7 

người. Các bàn thắng được ghi bởi Long (IGCSE1) và Đồng 

(Lớp 8 Quốc tế). Tuy các bạn bị thua với tỉ số chung cuộc trận 

đấu là 6-2 nhưng đó là một trải nghiệm tuyệt vời khi thi đấu ở 

trường khác và nhà trường hi vọng được tham gia thêm một số trò chơi vào năm tới. 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN KỲ NÀY 

 Thi đá bóng của SIS  

 Khối Mẫu giáo dã ngoại tại 

Vietopia  

 Ngày Xanh 

 Chụp ảnh toàn trường 

Kính gửi Phụ huynh, 

 Hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cữ cao đẹp mang đậm giá trị nhân văn. Hiến máu 

không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối 

với cơ thể. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo, phục vụ cho quá trình tuần 

hoàn. Chúng tôi kêu gọi mọi người dành chúc thời gian của mình để chia sẻ những giọt máu cứu 

người tại khách sạn Pullman vào thứ Tư ngày 5 tháng 6 năm 2019 từ 7:00 sáng. sự kiện hiến máu 

đặc biệt  này do Hội Chữ thập đỏ tổ chức  

 Xin lưu ý rằng buổi hòa nhạc và Lễ tốt nghiệp của trường sẽ diễn ra tại nhà hàng Maxim, vào tối 

thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2019 bắt đầu lúc 18:00 giờ tối.  

Kính thư, 

Dudley Schroeder 

Hiệu trưởng 
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Khối Mẫu giáo dã ngoại ở Vietopia   

Vào thứ năm ngày 09 tháng 5 năm 2019, học sinh từ Mầm non đến Dự bị tiểu học đã đến Vietopia, 
Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp lớn nhất Châu Á tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sân chơi 
trong nhà mô phỏng thành phố thu nhỏ với đầy đủ các sân bay, bệnh viện, trạm cứu hỏa, ngân 
hàng, siêu thị, đài phát thanh, đài truyền hình, báo đài, nhà hát, công trường và tàu điện ngầm, 
trạm xăng, trung tâm đào tạo, nhà máy sản xuất, tòa án và đội điều tra. 
 
Các em được tiếp xúc với nghề nghiệp thực tế và nhập vai của một cá nhân trong xã hội đồng 
thời kiếm được "tiền Vietopia" cho công việc các em đã làm tại các trạm công việc khác nhau. 
Các em đã rất vui mừng và hứng thú đi từ khu này đến khu khác. Các em phải trải nghiệm việc 
dập lửa, làm soda, làm việc trong phòng thí nghiệm, cho ăn và vắt sữa bò trong trang trại, làm 
tiếp viên hàng không, phi công và bác sĩ để nuôi dưỡng các em bé trong nhà trẻ và nhiều hơn 
nữa. 
 
Các bạn nhỏ đã có những trải nghiệm rất thú vị và bổ ích ở đây. Lúc 1h40 chiều, các bạn lên xe 

buýt trở về Vũng Tàu và nhiều em đã ngủ trên xe. Các bạn đã rất mệt nhưng vui vẻ và có một 

ngày với trải nghiệm thú vị khó quên. 
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Ngày Xanh  

“Ngày Trái đất” được tổ chức hàng năm vào ngày 22 tháng Tư và nhân dịp Tuần Trái Đất, giáo 
viên khối Mẫu giáo đã tổ chức “Ngày Xanh” vào thứ Sáu ngày 26 tháng 04 năm 2019. Để hưởng 
ứng ngày lễ, tất cả học sinh và giáo viên khối Mẫu giáo đều mặc áo màu xanh lá cây. 

Mỗi lớp từ Nhà trẻ đến Dự bị tiểu học trình bày một bài hát liên quan đến Ngày Trái đất. Sau buổi 
biểu diễn, các em cùng xem một bài thuyết trình về môi trường để nhận thức được việc bảo vệ 
và chăm sóc môi trường cho hành tinh của chúng ta. Đồng thời các em được tìm hiểu về các rác 

thải biển, đặc biệt là nhựa. Điều này cho thấy mỗi người đều có 
trách nhiệm giúp ngăn rác đổ ra đại dương. Cô Marilyn đã có một 
vài câu hỏi ngắn về bài thuyết trình và các bạn trả lời khá tốt. Sau 
buổi thuyết trình, các em đã đến các lớp khác để thực hiện các 
hoạt động khác nhau trong Ngày Trái đất. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thí nghiệm khoa học 

của lớp 5 Quốc tế 

Học sinh Lớp 5 đã được 

nghiên cứu hỗn hợp, tách 

các dung dịch hòa tan và 

không hòa tan, cũng như 

thay đổi vật lý và hóa học. 

Các em đã thử nghiệm 

kiến thức bằng một thí 

nghiệm thực hành thú vị: 

trộn bột với nước. Các bạn 

đã rất hào hứng khi nhào 

trộn hai thành phần lại với 

nhau, và sau đó phải cố 

gắng tìm hiểu xem liệu hỗn 

hợp có thể được tách ra 

hay không. Đó là một 

nhiệm vụ với thử thách thú 

vị! 
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Chụp ảnh toàn trường  

Toàn thể giáo viên và học sinh đã tập trung tại sân chơi vào thứ Sáu ngày 03 tháng 05 để chụp 

ảnh toàn trường hàng năm. Các thầy cô và các bạn đã không ngại nắng nóng để tạo ra hình ảnh 

chữ cái SIS (như hình dưới đây).  

 

  

Trung tâm Bảo trợ Xã hội Trẻ em  
 
Trường SIS sẽ thực hiện đợt quyên góp cuối 
học kỳ cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội Trẻ em 
(trại trẻ mồ côi) tại Ngô Quyền, Vũng Tàu. Học 
sinh và phụ huynh có thể tặng thực phẩm 
hoặc quần áo và đồ chơi đã qua sử dụng cho 
trung tâm. Các học sinh và giáo viên ở đây đã 
thực hiện hoạt động từ thiện này hàng năm 
vào cuối năm học. Đây là cách nhà trường 
đóng góp trách nhiệm của mình với cộng đồng 
và xã hội  
 
Bất kỳ quà quyên góp nào, bất kể là thực 
phẩm, quần áo và đồ chơi cho trẻ em đều rất 
đáng quý. Nhà trường sẽ bắt đầu đợt quyên 
góp sau các kỳ thi hoặc từ ngày 30 tháng 5 và 
sẽ thực hiện việc trao tặng cho trung tâm vào 
Thứ Hai ngày 17 tháng Sáu. Xin chân thành 
cảm ơn Quý Phụ Huynh 


