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Ngày hội thể thao 

Ngày hội thể thao 15 tháng 11 vừa qua, các em học sinh trường SIS 

Vũng Tàu đã được tham gia thi đấu tranh điểm cho mỗi đội nhà ở 

nhiều hoạt động thể thao khác nhau. Những vận động viên trẻ tiềm 

năng đã thể hiện được các kỹ năng ghi bàn tuyệt vời ở các môn thể 

thao, chơi kéo co và các em thực sự đã có một buổi sáng hội thao đầy 

thú vị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH: 

 Ngày hội thể thao 

 Ngày nhà Giáo Việt Nam 20-11 

 Bóng đá giao hữu 

 Tổ chức Caritas Việt Nam 

 Vườn Xoài 

 Bộ môn nghiên cứu xã hội lớp 4 

 Chuyến đi thăm quan của lớp 1L 

 Thành quả khoa học 

 

Những điều cần lưu ý: 

1. Lịch thi học kỳ 1- Bắt đầu từ thứ 2, ngày 9 tháng 12 năm 2019  

2. Hội chợ từ thiện Giáng sinh- Diễn ra vào lúc 6h:00 chiều thứ sáu ngày 13 tháng 12 năm 2019 tại trường 

SIS Vũng Tàu. 

3. Nhà trường sẽ đóng cửa vào dịp nghỉ giáng sinh- Từ thứ 6 ngày 20 tháng 12 năm 2019 

4. Nhà trường sẽ mở cửa trở lại vào thứ hai ngày 6 tháng 1 năm 2020, sau dịp nghỉ giáng sinh  

5. Nhà trường sẽ nghỉ tết Nguyên đán và nghỉ kết thúc học phần 2 vào thứ 6 ngày 17 tháng 1 năm 2020 

6. Nhà trường sẽ mở cửa trở lại và bắt đầu học phần 3 vào thứ hai ngày 3 tháng 2 năm 2020 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ quý phụ huynh.  

Kính chúc quý phụ huynh những điều tốt đẹp nhất!  

Thầy hiệu trưởng 

Dudley Schroder 
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Ngày nhà Giáo Việt Nam 

 
Ngày nhà Giáo Việt Nam là một sự kiện lớn ở Việt Nam và tại trường SIS Vũng Tàu, các em học sinh 

đã có những tiết mục biểu diễn văn nghệ tuyệt vời, thể hiện sự biết ơn trước những nổ lực và cống hiến 

của quý thầy cô. Thật cảm động khi được đón nhận tình cảm ấm áp này từ các em. Bên cạnh đó, thầy 

cô cũng muốn gửi lời biết ơn sâu sắc tới quý phụ huynh, những người cũng đã làm cho ngày nhà giáo 
Việt Nam trở nên vô cùng đặc biệt. 

 

 

 

 

 

 

 

Trận bóng đá giao hữu 

Trong hai ngày, thứ 6 ngày 15 và thứ 7 ngày16 tháng 11 vừa qua, đội nhà SIS vũng Tàu đã có trận bóng 

đá giao hữu với AIS (American International School) Sài Gòn. Trận đầu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Ở 

trận thứ 2, diễn ra vào ngày thứ 7, đội khách đã ghi bàn trước nhưng sau đó chúng ta đã vươn lên dẫn 

đầu với tỷ số 3-1 ở cuối hiệp một  nhờ vào những bàn thắng của Dong và Min. Trong hiệp 2, đội khách 

đã gỡ hòa với tỷ số 3-3 nhưng vào những phút cuối cùng của trận đấu, Min đã kịp ghi được một bàn 

thắng tuyệt vời giúp đội bóng chúng ta chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3. 

 

 

 

Hội chợ từ thiện Giáng sinh – Tổ chức từ thiện Caritas Việt Nam 

  

Năm nay Kinderworld cũng sẽ hỗ trợ tổ chức Caritas Việt Nam với chương trình hội trợ từ thiện Giáng 
sinh.  Hoạt động xã hội của Caritas Việt Nam bao gồm những chiến dịch thúc đẩy giáo dục và kỹ năng 

sống của lớp trẻ, cấp nước để cải thiện sức khỏe cho những bệnh nhân bị bệnh phong và hỗ trợ cho 

người tàn tật. Caritas cũng tài trợ học bổng cho học sinh nghèo, tổ chức các buổi hội thảo về HIV/AIDs 
để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh này. 
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Vườn Xoài 

Các em học Sinh lớp 4 trở lên đã được trải nghiệm chuyến đi dã ngoại đến Vườn Xoài ở Đồng Nai. Đây 

là khu vui chơi sinh thái gồm có sở thú nhỏ, khu vui chơi giải trí và những khu vườn tuyệt đẹp. Các em 

học sinh đã có cơ hội thăm quan nhiều loài động vật như sư tư, hổ, hưu cao cổ cũng như có thật nhiều 

niềm vui khi tham gia các trò chơi giải trí bao gồm cả cưỡi ngựa. 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ môn Khoa học Xã hội lớp 4 

Chương trình học hiện tại của bộ môn Khoa học Xã hội ở SIS đang được dựa theo chương trình học 

của Úc, với lớp 4 nội dung học là sự khám phá về cách mà con người, nơi cư trú và môi trường tương 
tác với nhau, trong quá khứ và hiện tại”. Điều này giúp các em học sinh có cơ hội mở rộng kiến thức 

về thế giới qua cái nhìn về lich sử và địa lý trong các quá trình chiếm lập thuộc địa cũng như sự di cư 

của những nhóm người khác nhau qua nhiều thế kỷ. Kỳ học này, các em đang được học về Đế chế La 
Mã, kỳ trước thì các em đã được học về người Viking- và cũng đã được thực hành thủ công cách làm 

chiếc khiên tròn, một vũ khí vô cùng độc đáo của người Viking! 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 1 Quốc tế 

 

Các em lớp một quốc tế đã được 

thăm quan nhà máy Sô cô la Bapula. 

Tại đây các em được tìm hiểu về quy 

trình sản xuất sô-cô-la và được tận 

tay làm sô-cô-la mang về nhà. Đây 

là một trải nhiệm vô cùng tuyệt vời. 
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Những nhà khoa học trẻ tuổi lớp IGCSE 1  

Hình ảnh các em lớp IGSCE 1 đang say sưa chuẩn bị cho kỳ thi sắp diễn ra vào tháng 12 tới. Trong giờ 

hóa học các em đã thực hành phân tích  để tìm ra các thành phần hóa học chưa biết tên.  

Bộ ba bộ môn khoa học (Sinh học, Hóa học và Vật lý) lần đầu tiên đã được giới thiệu ngay từ đầu năm 
học 2017-2018. Và cho đến nay chúng ta cũng đã có 12 trong tổng số 16 em học sinh trong lớp IGCSE 

1 được lựa chọn để vượt qua những thách thức mới trong bộ ba bộ môn khoa học này. Kết quả của kỳ 

thi IGCSE trong năm học vừa qua (2018-2019) của chương trình bộ ba bộ môn khoa học, qua đánh giá 

ban đầu là một kết quả mang tầm quốc tế với 11 trong tổng số 12 điểm đạt mức A hoặc A*. Học sinh 
dẫn đầu năm học này là em Nikki Evans, em đã đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất Việt Nam trong 

bộ môn tự chọn Hóa học.  

Lời chúc mừng 

Nhân cơ hội này Nhà trường muốn gửi lời chúc mừng tới các em học sinh có tên sau đây vì những thành 

tích đầy ấn tượng trong những kỳ thi IGCSE của năm học vừa qua. 

Đầu tiên là em Nikki Susan Evans, em đã đạt được không chỉ 9 điểm A* ở kỳ thi IGCSE mà còn là học 

sinh đạt danh hiệu xuất sắc nhất Việt Nam trong bộ môn IGCSE hóa học. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng rất tự hào về kết quả 8 điểm A* trong kỳ thi IGCSE mà em Lê Hồ Minh Anh 

đã đạt được. Thật sự chúc mừng các em vì những kết quả tuyệt vời này! 

 


