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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Lại một tháng bận rộn vừa qua của các em học sinh cùng với 

những nỗ lực trong học tập, các hoạt động bơi lội, hoạt động sau 

giờ học, bài tập về nhà và chuẩn bị các tiết mục cho giờ chào cờ; 

cùng với đó còn là thời gian cho cả việc học và vui chơi... Các em 

học sinh đang rất cố gắng để hướng đến mục tiêu của mình đề ra. 

Tuy nhiên, việc nghỉ ngơi hợp lý và ngủ đủ giấc chắc chắn sẽ là 

phương pháp hữu hiệu nhất giúp các em khỏe mạnh và tập trung 

tốt hơn cho việc học – vui lòng tham khảo bài viết ở trang cuối. 

Quý Phụ huynh có thể theo dõi tiến trình học tập của con em mình 

thông qua việc đăng nhập vào trang mạng  Edupage (Lớp 1- lớp 

IGCSE). Ngoài ra, trên trang mạng này, Giáo viên cũng sẽ đăng 

bài tập về nhà để phụ huynh có thể theo dõi bài tập được giao cho 

học sinh. Thông tin đăng nhập vào trang mạng (với địa chỉ email 

đã đăng ký hợp lệ) đã được quản trị viên gửi đến Quý Phụ huynh, 

email có thể được tìm thấy trong Hộp thư đến hoặc Hộp Thư rác 

của phụ huynh. Quý phụ huynh vui lòng liên hệ nhà trường trong 

trường hợp không thể truy cập vào trang Edupage. 

Các tiết học bơi sẽ được bắt đầu lại vào thứ Ba ngày 21 tháng 11 

sau hai tuần xử lý nước và làm sạch bể bơi do tác động bên ngoài. 

Nhà trường đã tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra vào Thứ 

Hai, 20 Tháng Mười Một năm 2017. Buổi lễ diễn ra thành công tốt 

đẹp. Nhà trường thay mặt các giáo viên chân thành cảm ơn những 

lời chúc tốt đẹp và những món quà đáng quý từ Quý Phụ huynh 

và các em học sinh. Toàn thể giáo viên, nhân viên trường cũng 

đã có buổi liên hoan thân mật  tại nhà hàng Ngon City.  

Nhà trường chân thành cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình từ Quý Phụ 

huynh. Chúng tôi mong muốn gặp lại Quý Phụ huynh tại Hội chợ 

Từ thiện Giáng Sinh diễn ra tại trường vào lúc 6 giờ chiều Thứ 

Sáu ngày 08/12/2017. Hy vọng Quý Phụ huynh đã mua thật nhiều 

các phiếu coupon! 

Trân trọng 

Dudley Schroeder 

Hiệu trưởng 

THÔNG TIN KỲ NÀY 

 Chào mừng và báo cáo của thầy Hiệu 

trưởng 

 Lớp 4 Quốc tế tìm hiểu về người 

Viking 

 Ngày Nhà giáo Việt Nam  

 Công dân có trách nhiệm 

 Chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 

 

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp 

những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào 

tạo ra những công dân toàn cầu.   

 

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong 

một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, 

đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để 

tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh. 

 

 TẦM NHÌN 

 SỨ MỆNH 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ VŨNG TÀU     
 
 
   Tháng 11/ 2017 

 

Ảnh trên: Lớp 8 và 9 Song ngữ đón mừng ngày Nhà giáo Việt 
Nam cùng cô Châu, cô An, cô Thủy và cô Dung.  

Ảnh dưới: Annie từ IGCSE 1 dẫn dắt phần đố vui về các giáo 
viên.  

 

Địa chỉ: Khu dân cư Đại An  
Phường 9, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  
  

 
Điện thoại: (84-254) 358 4402      Fax:  (84-254) 358 4403 
Email:  enquiry@vungtau.sis.edu.vn 
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Ngày Nhà giáo Việt Nam 

Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày lễ đặc biệt nhằm tôn vinh thầy 

cô ươm mầm cho các thế hệ tương lai. Buổi lễ được tổ chức 

vào ngày 20/11 hàng năm.  

Giáo viên trong những tà áo dài đẹp cùng những phần quà, 

bánh, thiệp và hoa từ Quý Phụ huynh và học sinh. Thật xúc 

động khi thấy các em học sinh yêu thương và trân quý thầy cô 

như vậy. 

Buổi sáng, toàn thể giáo viên và học sinh tập trung tại hội 

trường qua tiết mục đố vui của hai em  Annie và Kevin cho thấy 

các em học sinh hiểu và quan tâm đến thầy cô của mình như 

thế nào. Các em học sinh khối Mẫu giáo và các lớp lớn hơn đã 

có những màn trình diễn, hát múa xuất sắc. Hội đồng học sinh 

cũng chuẩn bị một đoạn video rất dễ thương ghi lại cảm nghĩ 

của các bạn trong trường về thầy cô của mình. Thầy cô rất xúc 

động vì những chia sẻ và lời chúc tốt đẹp và đầy ý nghĩa từ các 

em học sinh. 

Rất cám ơn Quý Phụ huynh và các em học sinh đã góp phần 

làm nên một ngày đặc biệt cho toàn thể giáo viên của trường! 

Lớp 4 Quốc tế và môn Tự nhiên - Xã hội  

Trong chương trình học môn Tự nhiên – Xã hội, học sinh của 

lớp cô Anna đang tìm hiểu về người Viking. Nhà trường cảm 

thấy rất thú vị khi nghe những chia sẻ từ các em. Dưới đây là 

một vài suy nghĩ của các bạn về chủ đề đang học: 

Xuyên: Người Viking là những nông dân. Họ thích mạo hiểm 

và chu du khắp mọi nơi. Họ là những chiến binh mạnh mẽ và 

dũng cảm. Họ đã đóng những con tàu lớn với hình đầu rồng để 

hù dọa kẻ địch. Khi phát hiện ra Vương quốc Anh, họ tấn công 

nhà thờ và cướp vàng cùng sách vở. Họ giết những linh mục 

hoặc bắt linh mục làm nô lệ. Người Viking di chuyển đến châu 

Âu, Iceland, Greenland và Mỹ.. 

 

Anne: Dự án Viking của chúng em thực sự thú vị. Chúng em 

đã chế tạo khiên, nón và vũ khí. Chúng em đã làm một con tàu 

Viking lớn. Chúng em hóa trang như người Viking và cô Anna 

chụp ảnh chúng em và dán vào tàu. Chúng em đặt khiên dọc 

theo mạn tàu như người Viking đã làm để bảo vệ họ trong thời 

tiết khắc nghiệt. Thật bổ ích khi tìm hiểu về người Viking. 

Đó là một dự án tuyệt vời: các học sinh đều tham gia, yêu thích 

thử thách đồng thời có nhiều niềm vui từ học tập và nghiên cứu 

về người Viking. 

 

 

 

Ảnh trên: Học sinh khối Mẫu giáo đã trình diễn những tiết mục rất 
tuyệt vời.  

.  

Ảnh trên: Lớp 4 Quốc tế tìm hiểu về người Viking trong môn Tự 
nhiên - Xã hội và tự làm mô hình người Viking cầm khiên trên một 
con tàu lớn.  

 

Ảnh trên: Giáo viên Mẫu giáo: cô Chi, cô Thơm và cô Lily trong 
những bộ áo dài rực rỡ sắc màu. 

 

Địa chỉ: Khu dân cư Đại An  
Phường 9, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
  

 
Điện thoại: (84-254) 358 4402      Fax:  (84-254) 358 4403 
Email:  enquiry@vungtau.sis.edu.vn 
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IGCSE 1 và chiến dịch “Công dân có trách nhiệm” 

 

"Chúng ta không thể giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng mọi 

người có thể giúp một ai đó." - Ronald Reagan 

 

Vào ngày 11 tháng 11, Lucia, Kevin, Valentina và Daniel đi 

vòng quanh Vũng Tàu với số tiền từ thiện mà các bạn nhận 

được từ thầy cô tại trường. Các bạn quyên góp được trên 

1.000.000 đồng và một thùng mì. 

 

Các bạn thực hiện điều này vì hai lý do, trước hết là vì dự án 

của nhóm cho môn học Viễn cảnh toàn cầu và thứ hai là vì 

muốn giúp ích thế giới của chúng ta, bắt đầu từ nơi các bạn 

sống. Các bạn hy vọng rằng hành động của mình sẽ truyền 

cảm hứng cho nhiều người khác, khiến chúng ta ý thức hơn 

về hoàn cảnh của những người đang thất nghiệp, đang gặp 

phải những khó khăn trong cuộc sống. 

 

Các bạn đã sử dụng một phần tiền để mua bánh mì và nước 

cho người nghèo, và những cô chú nhân viên làm công tác 

phục vụ cho công cộng như những nhân viên vệ sinh môi 

trường vì họ xứng đáng đón nhận sự quan tâm nhiều hơn. 

 

Một trong những mục tiêu của các học sinh là trở thành công 

dân có trách nhiệm. Nhà trường luôn vui mừng khi các bạn học 

sinh chủ động giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may 

mắn hơn mình. 

 

Thông tin lớp 5 Song ngữ 

Năm nay lớp 5 Song ngữ có 6 bạn nam. Các bạn đều chăm 

ngoan, đoàn kết và thi đua thực hiện tốt nội quy trường lớp. 

Các bạn đều xác định tốt mục tiêu học tập của mình và quyết 

tâm phấn đấu để trở thành con ngoan, trò giỏi và là tấm gương 

tốt cho các em nhỏ noi theo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh trên: Các bạn lớp IGCSE 1 đang cố gắng trở thành công dân có 
trách nhiệm và biết quan tâm đến người xung quanh. 

Ảnh trên: Các bạn nam lớp 5 Song ngữ thảo luận về việc trở thành 
người tự tin trong giao tiếp.  

Ảnh trên: Học sinh Mẫu giáo đang háo hức mong chờ đến Hội chợ 
từ thiện Giáng sinh sắp tới. 

Hội chợ từ thiện Giáng sinh 2017 

Ngày 08 tháng 12 lúc 18:00  

Hãy cùng chúng tôi chung tay hỗ trợ Quỹ “Phẫu thuật nụ cười” 

Để biết thêm thông tin về Quỹ từ thiện, vui lòng đăng nhập: 

www.operationsmile.org.vn 

Tham gia các trò chơi để có cơ hội trúng thưởng với phần quà hấp dẫn!! 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ VŨNG TÀU     
 
 

                                                                                Tháng 11/ 2017 

 

Địa chỉ: Khu dân cư Đại An  
Phường 9, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  
  

 
Điện thoại: (84-254) 358 4402      Fax:  (84-254) 358 4403 
Email:  enquiry@vungtau.sis.edu.vn 
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Thông tin về lớp 6 Song ngữ 

Lớp 6 Song ngữ có 7 bạn: Gia Linh, Minh Khuê, Chí Hiếu, Minh 

Khôi, Thanh Duy, Kayla và Nắng Mai. Mỗi học sinh là một cá 

nhân với sự khác biệt trong tính cách và suy nghĩ. Những năm 

đầu thường khó khăn và bối rối khi mọi người cố gắng hòa 

nhập, nhưng các bạn đã học cách yêu thương, chia sẻ và cảm 

thông nhau. Giáo viên luôn quan tâm và động viên cả lớp nỗ 

lực học tập và thúc đẩy tốt tiến độ làm việc theo nhóm. Việc hỗ 

trợ lẫn nhau là mấu chốt quan trọng đối với các em vì đó là 

cách để các em thể hiện sự quý mến và tôn trọng nhau. 

Ngôi sao thư viện 

Trong tháng 11, nhà trường biểu dương hai học sinh: Anthony 

lớp 4 Song ngữ và Emma lớp 3 Quốc tế vì hai em là độc giả 

nhiệt tình. Hai bạn hãy luôn phát huy như vậy nhé! 

Jojen nói: "Một người đọc sách sống một ngàn cuộc sống trước 

khi chết.” 

“Người không bao giờ đọc chỉ có một cuộc đời.” - trích “ Vũ 

điệu của bầy rồng” của George R.R. Martin. 

Vì sao giấc ngủ tốt cho trẻ em 

Nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của giấc ngủ để đảm 

bảo học sinh có thể tham dự kỳ thi sắp tới với điều kiện sức 

khỏe tốt nhất. Nhà trường nhận được thông tin rằng hiện có 

nhiều học sinh đi ngủ muộn. Dưới đây là một bản tóm tắt từ 

một bài báo gọi là '7 lý do trẻ cần giấc ngủ', từ trang web 

parents.com. 

1. Giấc ngủ thúc đẩy tăng trưởng 
2. Giấc ngủ giúp tim hoạt động tốt 
3. Ngủ ảnh hưởng đến trọng lượng 
4. Giấc ngủ giúp tăng hệ miễn dịch 
5. Giấc ngủ giúp giảm đau 
6. Giấc ngủ tăng khả năng tập trung của trẻ 
7. Giấc ngủ tăng khả năng học tập 

Những thông tin nêu trên là thông tin tích cực đảm bảo cho học 

sinh sẵn sàng tập trung vào việc học ở trường. Quý Phụ huynh 

vui lòng tham khảo hình bên trái để biết lượng thời gian cho 

một giấc ngủ đủ của trẻ dựa vào độ tuổi của các em. 

Điều quan trọng là nên để việc đi ngủ sớm trở thành thói quen 

để các em cảm thấy thoải mái và dễ tiếp nhận. 

 

 

 

 

 

Ảnh trên: Lớp 6 Song Ngữ luôn đoàn kết làm việc theo nhóm trong 
các hoạt động.  

Ảnh trên: Anthony và Emma, hai ngôi sao thư viện trong tháng 11.  

Ảnh trên: Con của bạn có ngủ đủ giấc chưa?  

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ VŨNG TÀU     
 
 

                                                                                          Tháng 11/ 2017 
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