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Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam  

Ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức long trọng vào thứ Tư 
ngày 20 tháng 11 với sự tham gia của tất cả học sinh và giáo 
viên trong các hoạt động sôi nổi để tỏ lòng tri ân các thầy cô. 

 
Buổi lễ tri ân bắt đầu với những màn thuyết trình, sau đó các 
bạn học sinh tham dự các hoạt động làm ra những món quà ý nghĩa dành tặng thầy cô. Cuối cùng là 
buổi trình diễn thời trang độc đáo tại hội trường. 

Thư từ thầy Hiệu trưởng 
 

THÔNG TIN KỲ NÀY 

 Ngày Nhà giáo Việt Nam 

 Ngày Hội STEM và Halloween 

 Ngày Hội Giao lưu văn hóa 

 Chuyến dã ngoại của học sinh 

 

Toàn trường đã cùng trải qua tháng Mười một ý nghĩa với những hoạt động bao gồm chuyến thăm 

từ nhóm Giáo dục kỹ năng sống cho lớp 4 và 5. Nhà trường đã tổ chức một số chuyến dã ngoại thú 

vị cho các lớp và chụp được những tấm ảnh về các hoạt động bổ ích.    

Cơn bão Usagi vừa qua đã khiến tất cả trường học tạm ngưng hoạt động vào thứ Hai ngày 26/11. 

Nhà trường xin thông báo rằng không có thiệt hại trong khuôn viên trường cũng như các học sinh, 

phụ huynh và giáo viên của trường đều an toàn.   
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NGÀY HỘI STEM KẾT HỢP VỚI LỄ HỘI HALLOWEEN 
Ngày 31/10 vừa qua đã diễn ra sự kiện Ngày hội STEM ma quái với sự kết hợp của Lễ Hội Hóa Trang, 
ngày hội được diễn ra vô cùng thích thú và đậm chất ma quái tại SIS@ Vũng Tàu. Các em học sinh 
từ lớp 1 đến IGCSE 2 đã cùng tham gia và các hoạt động vui nhộn cũng như học hỏi được nhiều kiến 
thức được lồng ghép thông qua mỗi hoạt động. 

 
  
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA 
 
Sau nhiều tháng chuẩn bị và làm việc cùng nhau, cuối cùng đại diện của trường cấp 2 Fairfield 
Methodist và trường Singapore International School @ Vũng Tàu đã có cuộc gặp gỡ và giao lưu cùng 
nhau. Đây là cột mốc đánh dấu sự kiện giao lưu văn hóa đầu tiên tại trường và đã được diễn ra thành 
công tốt đẹp! 
 Tổng cộng có 30 học sinh lớp 9 và lớp 10 của trường Fairfield đã hội ngộ cùng 29 em học sinh lớp 
9 Song Ngữ, IGCSE1 và IGCSE2 của trường SIS. Các em học sinh đã có dịp học hỏi, giao lưu trao 
đổi cùng nhau và tất cả các hoạt động trong ngày đều được dẫn dắt bởi các em học sinh. Chắc hẳn 
rằng đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ mãi về sau về xây dựng tình huynh hữu. Từ hôm nay trở đi, có thể 
nói rằng các em đã làm nên một bước tiến gần hơn để trở thành một Công Dân Toàn Cầu thực thụ. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Các em học sinh khối lớp từ lớp 1 đến lớp 6 đã tham gia các 
thử thách thông qua ba chủ đề: 

Ném bí đỏ giải toán học: Các em sẽ được dùng bí đỏ để ném 
khi giải được các bài toán học về các chủ đề như đo lường, 
đếm số, tạo đồ thị, tính nhanh. 

Tạo hình bánh ma quái khoa học: Các em được đọc hướng 
dẫn, công thức và sự giúp đỡ của giáo viên, các em sẽ sáng 
tạo cho ra các mẫu bánh quy nướng với tạo hình ma quái.  

Kĩ sư xây cầu ma: Các em được học cách giải quyết vấn đề, 
tận dụng những vật liệu tái sử dụng cùng với kĩ năng của mình, 
các em phải xây những chiếc cầu để những con ma giấy có 
thể di chuyển vượt không gian. 

Đây quả thật là một cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy kĩ năng STEM 
của các em cũng như các kĩ năng mềm quan trọng như làm 
việc nhóm, giao tiếp, tư duy, giải quyết vấn đề, sáng tạo. Rất 
nhiều ý tưởng sáng tạo và tài năng đã được khám phá. Thật 
rất đáng tuyên dương cho những nỗ lực của các em học sinh, 
giáo viên hướng dẫn, cộng đồng STEM đã cùng tạo nên một 
ngày hội thật đặc biệt và vui nhộn. 
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Vinh danh thành tích “Thủ khoa Việt Nam” của trường Cambridge  

Xin chúc mừng em Nguyễn Hiền Muội của trường  SIS @ Vũng Tàu đã đạt thành tích “Thủ khoa Việt 
Nam” trong kì thi IGCSE với bộ môn Công Nghệ Thông Tin ! Chúc mừng Muội – nhà trường rất tự 
hào về em. 

Thành tích này được trao tặng cho học sinh đã đạt được số điểm cao nhất tại Việt Nam đối với từng 
môn thi. 

  

Nhà trường vui mừng chào đón giáo viên mới, thầy Kieron. Thầy đến từ 
Luân Đôn, nước Anh nơi thầy đã giảng dạy trong 10 năm trước khi đến 
Việt Nam. 

Hội chợ Gây quỹ từ thiện Giáng sinh thứ Sáu, ngày 07 tháng 12/2018 

Nhà trường rất mong được tiếp đón Quý phụ huynh và đối tác thân thiết tại Hội chợ Gây quỹ từ thiện 

Giáng sinh hằng năm. Phụ huynh có thể mua đồ ăn tại các gian hàng ẩm thực. Vì đồ ăn nhanh được 

bán hết, phụ huynh nên đặt mua trước. 

 

Có khá nhiều trò chơi và các hoạt động sôi nổi cho học sinh. Phụ huynh và học sinh hãy cùng tham 

dự và thưởng thức các tiết mục. Hội chợ sẽ bắt đầu lúc 6 giờ tối, phụ huynh và các bạn học sinh hãy 

cùng đến sớm để tham gia ! 

  

THÔNG TIN KHÁC 
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DÃ NGOẠI CỦA HỌC SINH  
 
Các em học sinh lớp 4 và lớp 5 quốc tế đã có một chuyến dã ngoại tại một số địa điểm trong 
thành phố Vũng Tàu. Điểm đầu tiên các em đến tham quan là Bảo Tàng Vũ Khí để tham khảo về 
các loại vũ khí dùng trong quân đội theo dòng lịch sử. Sau đó, các em dùng bữa trưa tại công 
viên, đồng thời nghiên cứu về hoa và sự quang hợp của các loài hoa. Cuối cùng là cùng nhau 
xem phim “The Grinch” để rèn luyện tiếng Anh và đúc kết những giá trị nhân văn mà bộ phim 
truyền tải. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thư viện hình ảnh tháng 11 

 

Ảnh trên: Ngày Nhà giáo Việt Nam    Ảnh dưới: Hoạt động trong ngày Hội STEM kết hợp 

Halloween.  

 


