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Triển khai chương trình STEM 

Cuối cùng chương trình STEM đã được bắt đầu tại trường và 

các học sinh cùng giáo viên chào đón sự kết hợp giữa khoa 

học, công nghệ, kỹ thuật và toán học với vòng tay rộng mở. 

Cũng trong bản tin của tháng này là những chia sẻ từ các 

học sinh đã tham gia Chương trình Giáo dục Kỹ năng sống đầu tiên của Việt Nam (OBV) tại Quy 

Nhơn. 

 

 

 

 

Thư từ Hiệu trưởng 

 

 

THÔNGTIN KỲ NÀY 

 Thư chào mừng và báo cáo  

 Hoạt động của khối Mẫu giáo 

 OBV – Khối Trung học 

 Hội chợ Khoa học và STEM 

Chào mừng phụ huynh và học sinh bước sang Học phần 2 của năm học. Một khởi đầu tốt cho Học 

phần 2 với nhiều hoạt động phía trước và các kỳ thi sắp tới - để biết thêm thông tin, vui lòng đăng 

nhập Edupage  http://vungtau.sis.edu.vn/ 

Các bạn học sinh đã hoàn thành tốt chương trình OBV và rất háo hức tham gia Hội chợ STEM và 

KHOA HỌC. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả và nhà trường mong chờ một học phần 2 tuyệt 

vời. 

Dudley Schroeder 

Hiệu trưởng 

http://vungtau.sis.edu.vn/
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Hoạt động của khối Mẫu giáo 

 
Khối Mẫu giáo đã ghé thăm trang trại hữu cơ LG tại Vũng Tàu. Các em đã được giới thiệu một 
số loại cây khác nhau; biết được cây phát triển từ hạt mầm được trồng trở thành một loại rau. 
Các em đã thu được kiến thức về cách thu hoạch và đưa kiến thức vào thực tế. Nhiệm vụ cuối 
cùng cho khối Mẫu giáo là trồng rau trong đất tơi xốp. Đây là chuyến tham quan vô cùng hữu ích, 

nơi các em có rất nhiều niềm vui và học tập với phương pháp thực hành.  

                        Hội Thao của Mẫu giáo 
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Outward Bound Vietnam 

Sự kiện này diễn ra tại hội trường của SIS 

@ Vũng Tàu. Các em học sinh mặc đồ 

cùng màu với đội của mình, ví dụ: Mầm 

non mặc áo hồng, K1G - Vàng, K2G - 

Trắng, Prep A - Xanh dương, Prep B - Màu 

xanh lá cây và Mầm non - Prep L - Đỏ. Rất 

nhiều phụ huynh đã tham dự sự kiện này. 

Nhà trường đã mở sự kiện với tất cả 5 

nhóm trình bày Bài tập Khiêu vũ. Thầy 

Reuben, Cô Veronica & Cô Lai Di là ba 

giám khảo chấm thi. Có nhiều tiết mục mới 

lạ: Lớp Mầm non – giữ thăng bằng với 

bóng, K1 & K2- tập với bóng Yoga  và Prep 

– vượt chướng ngại vật. Nhà trường cũng 

mời phụ huynh tham gia cùng các em. Phụ 

huynh thực sự rất vui khi cùng vui chơi với 

các em. Nhà trường đã trao tặng các huy 

chương làm bằng tay cho những người 

chiến thắng ở vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ 

ba. Nhà trường cũng gửi một phần quà 

nhỏ cho phần thi của mỗi đội. Những đội 

chiến thắng là: Mầm Non - Prep L đoạt giải 

nhất, Prep A- giải nhì và Prep B – giải ba. 

Nhà trường cũng trao tặng phụ huynh giấy 

chứng nhận về sự tham gia trong cuộc thi 

cùng con em. Sự kiện được tổ chức thành 

công và được mọi người yêu thích. 

Ảnh trên: Các em khối Mẫu giáo tham 

gia vào ngày hội Thể Thao hàng năm. 

Sự kiện thu hút nhiều phụ huynh cùng 

tham dự. 
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Các lớp iGCSE 1 và 2 là những bạn đầu tiên trải nghiệm chương trình Giáo dục kỹ năng sống 
mới và thú vị của trường. Các em đã đến Nam Trung Bộ Việt Nam, đi sâu vào trung tâm của 
vùng hoang dã gần Quy Nhơn. Các em phải hoàn thành những mệnh lệnh như trong quân đội  
từ các nhà tổ chức, điều này đã giúp các bạn có động lực và sẵn sàng cho các hoạt động vất vả 
trong tuần. 

Dưới đây là một số chia sẻ về toàn bộ trải nghiệm: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Từ trên xuống dưới: Học sinh đến và dựng 

trại qua đêm. Kevin (iGCSE2) cố gắng leo 

xuống vách đá. Làm việc theo nhóm được 

thể hiện bởi cả lớp. 

“Lúc đầu, em đã miễn cưỡng tham gia khóa học 

OBV vì em sợ và không biết phải mong đợi điều 

gì. Tuy nhiên, sau khi thực hiện khóa học, em 

hạnh phúc vì em đã tham gia. Trong khoảng 

thời gian 5 ngày dành thời gian với bạn bè và 

hướng dẫn viên, em đã học được nhiều kỹ năng 

khó quên như làm việc nhóm, lãnh đạo và kiên 

trì.” – Nikki (iGCSE 2) 

“Chương trình là trải nghiệm hấp dẫn nhất mà 

em từng trải qua. Đó là một chuyến đi thú vị, 

đặc biệt là khi em đã hoàn thành chuyến đi này 

cùng bạn bè. Em đã học được nhiều kỹ năng 

trong suốt chuyến đi đã giúp em cải thiện đặc 

biệt là cách em làm việc với các bạn cùng lớp 

của mình. ” – Lucia (iGCSE 2) 

“Chúng em đã giúp đỡ nhau và vượt qua mà 

không bỏ cuộc. Vào ngày cuối cùng, chúng em 

đã nhận được chứng chỉ của mình nhưng đó 

không phải là những gì chúng em sẽ nhớ. Tất cả 

chúng em sẽ nhớ rằng chúng em đã ở bên nhau 

và với nhau. ”– Jack (iGCSE 2)  

"Em đã rất sợ hãi và đó là một điều khủng 

khiếp đối với em, tuy nhiên, với tất cả sự hỗ 

trợ từ thầy Phúc em đã vượt qua nó thành 

công. Cảm ơn OBV và thầy Phúc”– Kevin 

(iGCSE 2) 

Xin chúc mừng tất cả các học sinh đã hoàn tất 

thành công chương trình OBV 2018. Lớp tiếp 

theo sẽ đến Quy Nhơn là lớp 9 Song Ngữ. 
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Hội chợ Khoa Học và STEM  
 
Hội chợ STEM và Khoa học năm 2018 (xem ảnh bìa trước) do thầy Mark Reeve tổ chức 
với sự giúp đỡ của các giáo viên môn Khoa học và tiểu học khối Song ngữ. Có rất nhiều 
thứ để phụ huynh và giáo viên đến xem bao gồm cánh tay robot kỳ diệu của lớp iGCSE, 
nước đã thay đổi màu sắc, núi lửa bùng nổ, kem ngon được làm bằng đá và nguyên liệu 
tươi, và nhiều hoạt động liên quan đến Khoa học. 
 
Góc ảnh tháng Mười 
 
 
 

Ảnh trên: Các ngôi sao OBV của năm 2018 là các nhóm iGCSE, những bạn đã can đảm hoàn thành tuần 

OBV đầy thử thách. 

Trên và Dưới: Ngày thể thao khối Mẫu Giáo là một thành công lớn với sự tham gia của nhiều phụ huynh.  


