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Sân bóng mới 

Khu vực sân bóng và khu vui chơi đã được cải tạo, 

nâng cấp nhằm phục vục cho các hoạt động của 

các em. Cả hai khu vực trên đều đã sẵn sàng đưa 

vào hoạt động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH  

 Sân bóng và sân chơi mới 

 Sự phát triển tốt của trẻ 

 Buổi diễn âm nhạc 

 Chuỗi hội thảo về bộ môn STEM  

 Ngày hội thể thao của khối KIK  

 Khóa học kỹ năng sống OVB 

Bước vào Học phần 2 – cùng điểm qua một số sự kiện được mong chờ diễn ra sắp tới. Đầu tiên là buổi 

họp Phụ huynh Học sinh vào ngày 12 và 13 tháng 11, tiếp theo là ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Hội 

chợ từ thiện Giáng Sinh hàng năm, thi Học kì I, nghỉ lễ Giáng Sinh và nghỉ Tết vào tháng 1. 

Phụ huynh hãy luôn sẵn sàng chia sẻ, trao đổi với con yêu và luôn để con biết rằng các em luôn được 

quan tâm và ủng hộ. Một cái ôm là đều rất ý nghĩa không chỉ đối với các em mà là cả với bố mẹ. 
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Sự phát triển tốt của trẻ 

Cũng như các năm học trước, năm học này vẫn đầy thử thách và sức ép với tất cả học sinh nói 
chung. Ở Vũng Tàu, kỳ thi sẽ diễn ra sớm hơn bình thường do thời gian nghỉ Tết năm nay đến 
sớm hơn mọi năm. 
 

 
 
Học sinh và Quý Phụ Huynh có thể rất lo lắng về kết quả của kỳ thi. Tuy nhiên, nên đảm bảo rằng 
bên cạnh thời gian học tập, các con cũng cần dành thời gian cho những hoạt động khác. Điều 
này rất quan trọng đến sự phát triển của các bé, nó giúp các em không những nâng cao về thể 
chất, tinh thần mà còn về kỹ năng sống. Với cương vị là một trường giáo dục, chúng tôi luôn chú 
trọng đến nhu cầu phát triển cá nhân cũng như sự tiến bộ trong học tập.  
 
Nếu học sinh phải chịu đựng những căng thẳng do kết quả học tập, chúng tôi khuyến khích các 
em nên trao đổi việc này với giáo viên. Tương tự, nếu Phụ Huynh cũng có những lo lắng như 
trên, chúng tôi rất vui lòng trao đổi với quý vị về những sự lo lắng đó. Sự phát triển tốt của học 
sinh luôn là điều ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. 

 
Lớp 4A 
 

   
 
Vừa qua, lớp 4A đã được hướng dẫn, tổng kết nội dung bài học bằng việc trải nghiệm lớp học 
dưới hình thức một cuộc thi nấu ăn với mục đích luyện tập kỹ năng nói. Lớp được chia nhỏ thành 
bốn nhóm và mỗi nhóm tự chuẩn bị nguyên liệu, trang phục cũng như kịch bản. Vào ngày diễn 
ra cuộc thi, Cô Gou Ting đã đến tham dự với tư cách là giám khảo. Học sinh đã cho thấy sự sáng 
tạo khi chế biến các nguyên liệu thực phẩm cũng như sự sáng tạo trong việc chuẩn bị trang phục. 
Các bé đã có rất nhiều niềm vui khi thực hiện dự án này và thể hiện bản thân như một đầu bếp 
đại tài thật sự. 
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Chuỗi hội thảo về in 3D của bộ môn STEM 
 
Trước kì nghỉ cuối học phần, học sinh từ lớp 6 trở lên đã có cơ hội tham gia vào chuỗi hội thảo 
3D STEM. Sự kiện này đã cho học sinh cơ hội khám phá công nghệ thiết kế và in 3D.Các em đã 
có cả một buổi chiều tại hội thảo để khám phá công nghệ 3D. 
 
Buổi trao đổi đầu tiên liên quan đến khám phá ý tưởng thiết kế đồ chơi. Các em học sinh quan 
sát những món đồ chơi đã được chọn lọc và sau đó nghiên cứu sơ bộ về thiết kế của chúng để 
đưa ra ý tưởng của riêng mình. Buổi trao đổi thứ hai là cơ hội để học sinh thấy máy in 3D hoạt 
động và tìm hiểu về nguyên lý vận hành máy in 3D khi kết hợp với máy tính để tạo thành sản 
phẩm in 3D. 
 
Trong buổi trao đổi thứ ba, các em đã tạo ra các nhân vật 3D trên giấy. Hội thảo này tập trung 
vào thiết kế nhân vật trong hoạt hình và trong trò chơi điện tử. Ở buổi hội thảo thứ tư, các em đã 
học cách sử dụng phần mềm thiết kế 3D để tạo các mô hình ảo trên màn hình. Đây là cơ hội để 
khám phá công nghệ máy tính và hiểu rõ hơn về cách các phần mềm được sử dụng để tạo sản 
phẩm. 
 
 
 

 
 
 

Lớp 5L – Những nhà thực vật học tiềm năng  
Học sinh lớp 5L đã được nghiên cứu về thực vật và 

môi trường. Các em đã được học về hiện tượng 

quang hợp và tầm quan trọng của năng lượng mặt 

trời. Học sinh cũng đã tìm hiểu về sinh sản ở thực vật 

có hoa và cách hạt giống phát triển thành cây. Để 

thực nghiệm để quan sát những kiến thức mới này, 

cả lớp đã có chuyến tham quan ở Công viên Lam Sơn 

-Vũng Tàu. Các em đã có cơ hội nghiên cứu về thực 

vật có hoa, hiện tượng quang hợp cũng như quan sát 

những động vật khác. Ngoài ra, học sinh còn tham 

gia vào các trò chơi, hoạt động nhóm để nâng cao 

tinh thần đồng đội. 
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 Ngày hội thể thao của khối KIK  

 
Khối mẫu giáo đã tổ chức “Ngày hội Thể thao & Gia đình” lần thứ 6 vào ngày 10 tháng 10 năm 
2019. Sự kiện diễn ra tại SIS @ Vũng Tàu trong hội trường. Những cuộc đua mới lạ đã được 
diễn ra như cuộc đua đi chợ, đua xe cút kít, cuộc đua bịt mắt và ôm bóng yoga và một cuộc đua 
vượt chướng ngại vật. Rất nhiều Phụ Huynh đã nhiệt tình tham gia vào các trò chơi với con. Sự 
kiện đã thành công viên mãn và được mọi người yêu thích. 
 

Biểu diễn âm nhạc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vào ngày 9 tháng 10, chương trình giao lưu âm nhạc SIS lần thứ 14 được tổ chức. Đây là nơi 
các học sinh Tiểu học và Trung học biểu diễn bài nhạc mà các em đã học với thầy Zeus. Sự trình 
diễn tuyệt vời và chuyên nghiệp của các em đã góp phần vào thành công của buổi diễn, đặc biệt 
là các em học sinh lớp 1 khi chỉ mới tham gia câu lạc bộ!  
 

Chương trình nâng cao kỹ năng sống Việt Nam 

 

 

 

 

Các em học sinh lớp IGCSE 1, IGCSE 2 và 

lớp 8 / 9G hiện đang có một khoảng thời 

gian đầy thú vị tại Quy Nhơn để tham gia 

vào chương trình Outward Bound Vietnam. 

Các em đang tham gia vào nhiều sự kiện 

và hoạt động để xây dựng tinh thần đội 

nhóm, chẳng hạn như trèo, leo núi, chèo 

bè, và tự mình chuẩn bị thực phẩm khi cắm 

trại. 

Chúng tôi mong chờ sự trở lại tràn đầy 

niềm vui của các em vào chiều thứ Sáu. 

 

Chúng tôi mong chờ sự trở lại hạnh phúc 

của họ vào chiều thứ Sáu. 


