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Kính gửi Quý phụ huynh, 

Chúng ta đã đi qua một nửa chặng đường của học phần 1 và vẫn còn 

nhiều việc đón chờ phía trước. Các em học sinh đã rất siêng năng 

học tập, thực hiện các dự án và tận hưởng môi trường học đường ở 

đây. 

Chương trình học bơi vẫn diễn ra đều đặn dù thời tiết khắc nghiệt hơn 

trong thời gian gần đây. Việt Nam gần như là nước có tỷ lệ người bị 

đuối nước cao nhất trên thế giới, vì vậy những nỗ lực hợp tác với nhà 

trường là rất quan trọng để cung cấp cho học sinh kỹ năng sống cần 

thiết này vì nhiều lý do. Đây cũng là một hình thức rất tốt của tập thể 

dục và có một cơ thể khỏe mạnh. Chương trình Thể dục thông thường 

của nhà trường sẽ được tiếp tục sau khi chương trình bơi kết thúc. 

Trong bản tin này, phụ huynh sẽ biết thêm về Hội Đồng Học Sinh của 

nhà trường. Học sinh đã bầu chọn những thành viên của Hội đồng để 

chính thức đại diện cho mỗi lớp. Nhà trường xin chúc các bạn thành 

công trong công việc và cám ơn các bạn vì những đóng góp trong 

thời gian tới. 

Nhà trường sẽ nỗ lực tìm kiếm các phương pháp để tăng cường hơn 

nữa chương trình học tập thông qua quá trình tự phản ánh và tìm hiểu 

nhu cầu học tập của học sinh. Đây là một quá trình xuyên suốt của 

trường để có được sự liên kết, cập nhật công nghệ và phương pháp 

giảng dạy cũng như chuẩn bị cho học sinh hoạt động sau giờ học. 

Nhà trường chân thành cảm ơn và trân trọng sư nhiệt tình ủng hộ từ 

Quý Phụ Huynh dành cho học sinh và các chương trình của trường. 

Sự hợp tác giữa hai bên là rất quan trọng để học sinh đạt được mục 

đích học tập của mình. 

Trân trọng 

 

Dudley Schroeder 

 

Hiệu Trưởng 

 

 

Ảnh trên:  Lớp 7 tham gia trò chơi cùng cô Maria. 

Ảnh dưới:Tìm hiểu tư thế hồi sức với sự trợ giúp từ thầy Samy 

đóng vai bệnh nhân. 

 

THÔNG TIN KỲ NÀY 

 Chào mừng và báo cáo của thầy Hiệu 

trưởng 

 Trải nghiệm cùng Trung tâm Giáo dục 

Kỹ năng sống Việt Nam  

 Thuyết trình trong giờ sinh hoạt trường 

 Tập huấn kỹ năng sinh tồn và sơ cứu 

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 
  
 

 

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 
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Ảnh trên: Các bạn lớp IGCSE2 quan tâm đến nhau khi cùng chia sẻ 
xốp bong bóng và chơi đùa. 

Ảnh trên: Lớp 8 Song ngữ trình bày về sự chính trực trong giờ 
sinh hoạt trường. 

Một ngày với Trung tâm Giáo dục Kỹ năng sống Việt Nam (OBV) 

tại SIS Vũng Tàu 

 

Vào thứ sáu ngày 25 tháng 8 năm 2017, Trung tâm Giáo dục Kỹ năng 

sống Việt Nam (OBV) đã đến trường để giới thiệu cho học sinh về 

Chương trình Giáo dục Kỹ năng sống. Huấn luyện viên gồm thầy 

Anthony, cô Maria và thầy Gary. Tất cả học sinh từ lớp 6 trở lên đã 

lần lượt tham gia các hoạt động nhóm kéo dài trong 3 tiếng vào buổi 

sáng hoặc buổi chiều. Hoạt động bao gồm các thử thách theo nhóm 

kết hợp việc giải quyết vấn đề, hợp tác và làm việc nhóm. 

 

Mục tiêu của Chương trình Giáo dục Kĩ năng sống nhằm giúp các em 

trong việc tự khám phá và xây dựng lòng tin của bản thân. Học sinh 

được tham gia các hoạt động, học hỏi những phương pháp mới để 

giải quyết vấn đề cũng như tạo dựng mối quan hệ bạn bè. Hiện tại, 

OBV có các chương trình dành cho mọi lứa tuổi tại một số địa điểm ở 

Việt Nam và họ vẫn đang tiếp tục mở rộng chương trình này. 

 

Phần thuyết trình từ IGCSE 2 – Sự quan tâm 

 

Là một phần của chương trình học để học sinh không chỉ đạt được 

thành quả tốt trong học tập mà còn là những công dân có trách nhiệm 

trên thế giới, mỗi lớp sẽ có cơ hội giới thiệu một Đức tính và Mục tiêu 

Học tập Toàn Trường đến toàn thể học sinh vào buổi sinh hoạt trường 

sáng thứ Tư. 

Vào ngày 16 tháng 8, lớp IGCSE2 đã trình bày về đức tính Quan tâm 

đến mọi người xung quanh.  

Các em nhấn mạnh rằng có rất nhiều cách để quan tâm mọi người. 

Những gì bạn nói; những gì bạn không nói; những gì bạn làm; và 

những gì bạn không làm. Trước hết, bạn phải học cách chăm sóc bản 

thân. Sau đó, bạn sẽ dễ dàng quan tâm đến người khác. 

 

Thuyết trình của lớp 8 Song ngữ – Sự chính trực 

 

Năm nay, Lớp 8 Song ngữ có bốn học sinh mới: Hải An, Hoàng Hải, 

Khánh Huy và Bình Minh. Mười bốn cá nhân cũng là mười bốn cá tính 

khác nhau. Các em đang rất tích cực học tập, tìm hiểu kiến thức, chơi 

với nhau và chia sẻ những kỷ niệm đẹp. “Cô tin rằng các bạn sẽ có 

thời gian vui vẻ và đạt được thành tích tốt” – giáo viên chủ nhiệm Vũ 

An cho biết. 

Các em trình bày sự chính trực của nhân cách nghĩa là có đức tính 

chân thật và theo đuổi những điều bạn tin tưởng ngay cả khi có người 

không đồng ý với bạn. 

Ảnh trên: Lớp 8 chơi trò “Bóng Mặt trăng” cùng thầy Gary. 

        
        www.kinderworld.net 

Địa chỉ: Khu dân cư Đại An  
Phường 9, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  
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Lớp 5 Song ngữ trình bày về Sự tự tin trong giao tiếp 

Trong năm học 2017-2018, lớp 5 Song ngữ có 6 nam sinh. Các bạn 

rất chăm chỉ học tập, hợp tác và thi đua trong học tập cũng như tất cả 

các hoạt động khác. Các em đã đặt ra mục tiêu học tập của mình và 

phấn đấu để không ngừng tiến bộ nhằm trở thành những học sinh giỏi 

của SIS. 

Trong buổi sinh hoạt trường, các em chia sẻ rằng việc giao tiếp tốt là 

một phần quan trọng trong để trở thành một công dân toàn cầu. 

Hội Đồng Học Sinh Mới và Cuộc Họp Phụ Huynh 

 

Các thành viên hội đồng học sinh mới của trường đã được học sinh 

bầu chọn. Các bạn là đại diện tiếng nói cho tất cả học sinh trong 

trường và giúp đỡ nhà trường tổ chức và thực hiện các sự kiện và 

các hoạt động của trường. 

 

Nhà trường xin tự hào giới thiệu: Sam - 6G, John-6L, Chi - 7G, Alice 

- 7L, Mary - 8G, Hạnh - 8L, Kevin - 9G, Jack - IGCSE1,và Linda - 

IGCSE2. Thầy Mark (Hiệu Phó), thầy Reuben (Trưởng học vụ cấp II), 

cô Anna và thầy Samy đang hỗ trợ học sinh chịu trách nhiệm việc 

soạn thảo ý tưởng cũng như triển khai và giới thiệu những ý tưởng 

này cho các nhóm / lớp. 

  

Hội đồng đã có buổi họp đầu tiên của năm vào ngày thứ Sáu 08/09, 

để thảo luận các ý tưởng và dự án trong thời gian tới. Nhà trường rất 

vui khi có sự tham gia của bà Yến, một nữ doanh nhân và phụ huynh 

có sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình. Năm nay nhà trường đang nỗ 

lực khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác giữa phụ 

huynh và doanh nhân trong cộng đồng để giúp thúc đẩy tinh thần cộng 

đồng trong trường. 

 

Thông tin khối Mẫu giáo: danh hiệu “Ngôi sao trong tuần” 

 

Đây là năm thứ tư nhà trường triển khai giải thưởng "Ngôi sao trong 

tuần”, giáo viên thật sự hài lòng với kết quả của hoạt động này còn 

các bạn nhỏ thì vô cùng thích thú. 

  

Vào cuối mỗi tuần, mỗi giáo viên sẽ đề cử một hoặc hai học sinh trở 

thành "Ngôi sao trong tuần" vì đã có thành tích hoặc tiến bộ xuất sắc, 

là tấm gương tốt, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, v.v... Mỗi bạn nhỏ được 

chọn sẽ đều được tặng giấy khen "Ngôi sao trong tuần". Giấy khen 

được trưng ở cửa sổ mỗi lớp trong tuần và sau đó các bạn sẽ mang 

về nhà. 

 
          www.kinderworld.net 

Ảnh trên:  Lớp 5 Song ngữ thuyết trình về sự tự tin trong giao tiếp. 

Ảnh trên: Hội đồng Học sinh gồm thầy Mark Hiệu phó, Chủ tịch Hội 
đồng Học sinh thầy Samy và phụ huynh trong buổi họp gần đây. 

Ảnh trên: Các bạn nhỏ được khen tặng giấy khen Ngôi sao trong 
tuần từ cô Marianne, Trưởng học vụ khối Mẫu giáo. 

Địa chỉ: Khu dân cư Đại An  
Phường 9, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa  Vũng Tàu  
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Ảnh trên: Tìm hiểu cách băng bó tay bị gãy cùng thầy Tony và cô 
Trang. 

Ảnh trên: Tìm hiểu động tác ép ngực của kỹ thuật hô hấp nhân 
tạo. 

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 
  
 

Chương trình Tập huấn kỹ năng sinh tồn và sơ cứu 

Vào ngày 11 tháng 9, nhà trường đã chào đón một nhóm tình nguyện 

viên đến từ tổ chức phi chính phủ mang tên “Kỹ năng sinh tồn Việt 

Nam”. Mục đích chính của nhóm là giúp đỡ người Việt Nam ở mọi 

lứa tuổi hiểu được các kỹ năng sơ cứu và sinh tồn căn bản. 

 

Nhóm được dẫn dắt bởi ông Tony Coffey, một nhân viên y tế người 

Úc, người đã làm công việc của mình là hỗ trợ giáo dục công dân 

Việt Nam về cách giúp đỡ những người đã từng bị tai nạn. Ông được 

bà Trang Jena Nguyễn trợ giúp trong buổi thuyết trình đến học sinh 

của trường. 

 
Nhóm gồm hơn 100 học sinh đã được dẫn dắt qua nhiều tình huống 

tai nạn khác nhau và sau đó học cách giải quyết vấn đề. Học sinh 

đã rất thích thú khi được học về các phương pháp sơ cứu cơ bản từ 

việc giúp một nạn nhân bất tỉnh đến việc xử lý vết bỏng, vết cắt và 

trầy xước.  

 
Nhìn chung, đó là một trải nghiệm học tập tuyệt vời cho tất cả học 
sinh lớp 4 - IGCSE 2. Các bạn đã có được kiến thức bổ ích và hy 
vọng có thể áp dụng thành công nếu xảy ra tình huống tương tự. 
 
Hội chợ Khoa học năm 2017 

 

Sau nỗ lực rất thành công năm ngoái, nhà trường tiếp tục tổ chức 

Buổi hội chợ khoa học năm 2017. Tất cả phụ huynh được mời đến 

trường vào chiều ngày 11/10 để xem bài dự thi của học sinh. 

  

Chủ đề năm nay là Phương pháp Khoa học. Các bạn phải tự xây 

dựng các giả thuyết của mình và thử nghiệm chúng bằng các thí 

nghiệm tự thiết kế của riêng mình. Các em đã nghiên cứu nhiều ý 

tưởng khoa học, từ cách nhiệt độ ảnh hưởng đến nam châm, đến 

khả năng hấp thụ nước của tã, từ sự bay hơi của chất lỏng đến độ 

cao phun trào núi lửa. Các bạn đã có thời gian tuyệt vời để thực hiện 

các thí nghiệm khoa học mà bản thân tự nghiên cứu. 

  

Tại SIS Vũng Tàu, nhà trường tin rằng khoa học là một môn học cần 

có càng nhiều kinh nghiệm thực tiễn càng tốt, và đây là cơ hội tuyệt 

vời để các em thể hiện kỹ năng của mình. 

 

Nhà trường rất mong muốn các em đạt được kết quả chất lượng cao 

trong dự án kỳ này. 

 

 

 

 

 

 

Ảnh trên: Các bạn đang chuẩn bị cho Hội chợ Khoa học 2017.  
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