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Hội chợ từ thiện Giáng Sinh 

Vào ngày 13 tháng 12, nhà trường đã tổ chức Hội chợ từ thiện 

Giáng Sinh. Tại đây, nhiều gian hàng đồ ăn cũng như các trò 

chơi được bày bán và tổ chức. Các em học sinh và cả thầy cô 

giáo có cơ hội thể hiện tài năng ca hát của mình trên sân khấu 

khi trình diễn các tiết mục văn nghệ. Đi đôi với việc vui chơi, 

nhà trường cũng đã quyên góp được một số tiền đáng kể cho 

tổ chức từ thiện Caritas Việt Nam. Lợi nhuận ước tính lên tới 97.500.000 đồng. 

Xin chân thành cảm ơn tất cả Quý phụ huynh đã hỗ trợ vào sự thành công của hội chợ giáng sinh 

năm nay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG CHÍNH 

 Hội chợ từ thiện Giáng Sinh 

 Nhìn lại một năm đáng nhớ 

 OBV cho học sinh lớp 4 và 5 

 Đến thăm trung tâm bảo trợ trẻ 

em  

 

Giáng sinh đến đồng nghĩa với việc kì nghỉ lễ dành cho các em học sinh và nhân viên của trường 

cũng gần kề. 

 

Chân thành cảm ơn đến tất cả quý phụ huynh, nhân viên và học sinh vì sự đóng góp và cống hiến 

hết mình để hỗ trợ các em học sinh đạt được những thành tựu xứng đáng. 

 

Nhà trường xin chúc Qúy phụ huynh và các em học sinh có một Giáng sinh vui vẻ, yên bình và thật 

nhiều điều tốt đẹp cho năm mới. 

 

Toàn thể nhân viên/ giáo viên trường quốc tế Singapore @ Vũng Tàu 

 

Dudley Schroeder 

Hiệu trưởng 
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Hội chợ từ thiện Giáng Sinh 2019 tại SIS @ Vũng Tàu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Một số hoạt động tại Hội chợ từ thiện Giáng sinh được tổ chức vào tối thứ Sáu tại trường. 

Thật là một buổi tối tuyệt vời. Những liên khúc mừng Giáng sinh được dàn dựng bởi giáo 

viên và học sinh rất đặc sắc. 
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Nhìn lại năm học 2019 

Năm 2019 là một năm đầy dấu ấn với SIS @ Vũng Tàu. Nhà trường rất hãnh diện về những 

thành quả mà các em học sinh đã gặt hái được, đóng góp vào sự công nhận của WASC với 

trường. Xin cảm ơn tới tất cả sự hỗ trợ từ phụ huynh và chính quyền đại phương. Hãy cùng 

nhau chờ đón những sự kiện thú vị vào năm 2020!  

 

OBV – học sinh lớp 4 và 5 

Là một trong những “triết lý” của SIS nhằm tăng cường sự phát triển toàn diện của học sinh, 
nhà trường đã chào đón tổ chức Outward Bound Vietnam đến trường vào tháng trước để 

thực hiện chương trình 2 ngày 1 đêm dành cho khối học sinh Lớp 4 và 5. 

Học sinh học cách làm việc nhóm tốt hơn thông qua các thử thách về thể chất lẫn tinh thần 
như làm thế nào để hòa nhập khi có sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ. Các em học sinh 
cũng được khuyến khích làm việc dựa trên tư duy độc lập, trách nhiệm, sự tin tưởng, sự tự 

tin và kỹ năng lãnh đạo thông qua những trò chơi thử thách và thú vị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh trên là một số hoạt động mà các em học sinh lớp 4 và 5 đã được trải nghiệm 

với chương trình OBV. Phát triển các kỹ năng mềm là yếu tố quan trọng cho sự thành 

công trong tương lai. Qua những trò chơi trên, các em học sinh được phát triển kỹ năng 

lãnh đạo, kỹ năng hợp tác và đàm phán cũng như có được kỹ năng quản lý thời gian 

hợp lý. 
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Đến thăm trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi ở địa phương 

 
Mùa Giáng sinh này, các lớp IGCSE kết hợp với Hội đồng học sinh của SIS @ Vũng Tàu thực 
hiện dự án từ thiện hàng năm cho trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi tại địa phương. Đây đã trở 
thành một sự kiện thường niên đi đôi với việc gây quỹ từ thiện của nhà trường. Mỗi lớp học, 
bao gồm cả phụ huynh, đã ủng hộ nhiệt tình trong việc quyên góp thực phẩm kéo dài suốt 
một tháng. Khi đi đến trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi, chúng em đã diễn tặng 3 bài hát để mang 
bầu không khí giáng sinh đến mọi người. Các em nhỏ dường như rất hạnh phúc khi thấy 
chúng em biểu diễn. Ngoài việc tặng quà và biểu diễn văn nghệ, chúng em cũng đi thăm quan 
trường để tìm hiểu thêm về cuộc sống hàng ngày của các em nhỏ và dành thời gian trò chuyện 
với các em. Thật tuyệt vời khi đã tạo ra được sự kết nối với những người bạn mới này trong 
một khoảng thời gian ngắn. Chúng em, với tư cách là lớp IGCSE và Hội đồng học sinh, xin 
cảm ơn mọi người vì những đóng góp và hỗ trợ. Tất cả những trải nghiệm đáng nhớ này 
thành công là nhờ vào sự hợp tác của tất cả mọi người. Toàn thể học sinh IGCSE 1 & 2 và 
Hội đồng học sinh chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. 
 
Chia sẻ của em Fiona 

 

 

 

 
Sự đóng góp cho cộng đồng và việc giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta sẽ 

tạo nên một xã hội tốt hơn và giàu có hơn. 


