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Ngày Nhà giáo Việt Nam 
 
Ngày Nhà giáo Việt Nam đã được tổ chức tại trường 
Quốc tế Singapore Vũng Tàu vào ngày 20 tháng 11 
vừa qua, với rất nhiều tiết mục văn nghệ từ các em 
học sinh. Tất cả các thầy cô đều vui mừng khi thấy 
được sự tri ân và những nỗ lực quý giá của các em 
trong suốt năm vừa qua.  
 
Hi vọng học kì này sẽ có nhiều kỉ niệm hơn nữa với 
kết quả thi tốt vào cuối năm.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH: 

 Ngày nhà giáo Việt Nam 

 Tập huấn cho nhân viên, 

giáo viên 

 OBV cho học sinh khối 4 – 5 

 Nghiên cứu khoa học của 

học sinh khối 5 

 Sơ lược về lớp 7 Song ngữ 

 

Thay mặt cho tập thể nhân viên trường, Nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả 

Quý phụ huynh về những món quà, sự ủng hộ, những cái bắt tay và lời chúc tốt đẹp nhân Ngày 

Nhà giáo. Bên cạnh đó, nhà trường cũng rất mong chờ được đồng hành cùng với Quý phụ huynh 

trong lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo vào năm tới. 

Các em học sinh đã và đang học rất tốt tiết học DynEd. Tuy nhiên, vẫn còn một số em chưa hoàn 

thành các yêu cầu trên DynEd ở nhà. Hãy đảm bảo rằng các em làm DynEd ít nhất 20 phút mỗi 

ngày. Kết quả tháng 11 sẽ được gửi đến Phụ huynh trong tuần tới. 

Quý Phụ huynh hãy tiếp tục theo dõi quá trình học tập của các em trên trang Edupage. Kỳ thi học 

kỳ 1 đã sẵn sàng và các em học sinh nên bắt đầu chuẩn bị ôn tập ngay từ bây giờ. 

Cảm ơn Quý phụ huynh và nhân viên trường đã quyên góp được hơn 20 triệu đồng cho đồng bào 

miền Trung bị bão lụt. Nhà trường rất trân trọng những tấm lòng hảo tâm và số tiền thu được sẽ 

được gửi đến tổ chức phi lợi nhuận quản lý bởi nhật báo VnExpress và một số tổ chức khác. 
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Tập huấn cho nhân viên, giáo viên 

 

Việc đào tạo giáo viên, nhân viên là một phần quan trọng của trường Singapore và 

đặc biệt là việc đào tạo ngay tại lớp học. Để đạt được mục tiêu này, trường Singapore 

Vũng Tàu đã tổ chức sự kiện tập huấn giáo viên, trong đó các giáo viên trong toàn 

trường có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy của mình với nhau thông qua 

các buổi dự giờ. Các giáo viên sẽ quan sát các lớp học của nhau để tìm hiểu về cách 

giảng dạy cũng như việc áp dụng trong lớp học của mình sau này. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bầu không khí của buổi thăm lớp rất thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau, các giáo viên phản 

hồi về những mặt tích cực trong phương pháp giảng dạy và môi trường lớp học của 

đồng nghiệp. Những buổi đến thăm lớp này, cũng như những tiết dự giờ, đều là một 

phần nhỏ trong các hoạt động thường xuyên phát triển nhân viên, giáo viên tại học xá 

Vũng Tàu. 

Hơn thế nữa, việc dành thời gian suy ngẫm về phương pháp giảng dạy của giáo viên 

là một phần quan trọng trong việc duy trì và cải thiện kết quả của toàn trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

November 2020 SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ VUNG TAU 

E: enquiry@vungtau.sis.edu.vn 

www.vungtau.sis.edu.vn 
 

www.vungtau.sis.edu.vn E: enquiry@vungtau.sis.edu.vn T: (84) 0254 7301 777 

OBV CHO CÁC HỌC SINH KHỐI 4 VÀ 5 VÀO CÁC NGÀY TỪ 20-23 THÁNG 10 

 
 
Vào ngày 20 tháng 10, thầy Phúc và cô Nada từ Outward Bound Việt Nam (OBV) tại 

Quy Nhơn đã trực tiếp đến học xá Vũng Tàu. Thầy cô đã ở lại trường, với tư cách là 

nhân viên OBV, để dẫn dắt các em Lớp 4 và Lớp 5 trong hai ngày (ngủ lại qua đêm 

trong trường) với các hoạt động vui chơi và học tập để giúp cho các em học sinh trở 

thành những nhà lãnh đạo tốt hơn và nâng cao tinh thần đồng đội bên trong cũng như 

bên ngoài lớp học. 

Các hoạt động và trò chơi khác nhau được bố trí mỗi ngày, thông qua đó, các em 

được dẫn dắt trong các bài tập xây dựng đội nhóm cũng như xây dựng khả năng lãnh 

đạo theo trình độ. Các em học sinh ăn sáng sớm, tập các bài tập giãn cơ buổi sáng, 

sau đó bắt đầu thực hiện các hoạt động trong ngày. Thời gian nghỉ buổi sáng và ăn 

trưa của các em giống như những học sinh còn lại trong trường. Sau đó, các em sẽ 

tiếp tục vui chơi, học tập rồi dọn dẹp và sẵn sàng cho bữa tối, kết thúc một ngày và 

lên giường nghỉ ngơi thật tốt để sẵn sàng cho ngày hôm sau. 

Trong số các học sinh Lớp 5 đã được khảo sát, tám mươi phần trăm trong số 

đó cảm thấy rằng các em có cơ hội thể hiện kỹ năng lãnh đạo của mình trong 

hai ngày với OBV. Sáu mươi phần trăm các em học sinh Lớp 4 cũng cảm thấy 

như vậy. Chín mươi mốt phần trăm học sinh Lớp 4 và bảy mươi chín phần trăm 

học sinh Lớp 5 nói rằng chương trình OBV qua đêm tại trường đã giúp các em 

hiểu được tầm quan trọng của việc thực hiện một lối sống năng động và lành 

mạnh. 

Một số lời động viên hữu ích mà các bạn lớp 4 và 5 nhắn nhủ lại cho các học 

viên OBV năm sau là: 

Bạn sẽ có được nhiều niềm vui! Đừng khóc, hãy dũng cảm lên và bạn sẽ học 

được rất nhiều điều. Đừng sợ việc phải xa Ba Mẹ qua đêm, bạn sẽ ổn thôi! Hãy 

lắng nghe thầy cô hướng dẫn OBV và bạn sẽ học được nhiều thứ khác. Bạn 

sẽ học được cách bạn có thể thành công nếu làm việc theo nhóm, thay vì làm 

việc theo ý mình. Không có gì phải sợ trong một đêm. Đừng mang theo quá 

nhiều đồ vì bạn chỉ ở lại một đêm thôi! 
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Nghiên cứu khoa học của khối 5 Quốc tế 

Là một phần của nghiên cứu cho môn Khoa học về Tế bào gần đây, các em 

Lớp 5 Quốc tế đã thực hiện các quan sát bằng kính hiển vi. Một trong những 

thách thức đó là làm thế nào để sử dụng kính hiển vi đúng cách: lấy nét cẩn 

thận, điều chỉnh ánh sáng thích hợp, chuẩn bị các tiêu bản, phân biệt đâu là 

chủ thể thật chứ không phải bụi bẩn trên ống kính hoặc bọt khí dưới tiêu bản. 

Các em học sinh Lớp 5 đã bị mê hoặc bởi các tế bào rau má và hành tây mà 

các em đã quan sát được, các em cũng rất ngạc nhiên trước các tiêu bản về 

nhiều loại cây và côn trùng đã được chuẩn bị sẵn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ lược về lớp 7 Song ngữ 

 

Năm nay, Lớp 7 song ngữ có 5 học sinh, 3 nam và 2 nữ. Các bạn nam thì chơi 

đá bóng cùng nhau hàng ngày và hỗ trợ nhau trong học tập còn các bạn nữ 

luôn cố gắng tự tin hơn trong việc nói và trình bày bài làm của mình. Dưới đây 

là bạn Khánh Phương – học sinh mới của lớp có bài thuyết trình môn Văn. Em 

ấy đang thuyết trình trước lớp về ước mơ của người nông dân. 

 

Lưu ý: 

1. Hội chợ Từ thiện Giáng Sinh – năm nay chỉ dành riêng cho học sinh trong trường – ngày 18 

tháng 12 tại học xá Vũng Tàu. 

2. Kỳ thi học kỳ 1 sẽ bắt đầu từ ngày 9 tháng 12 năm 2020 –  cho học sinh từ khối 2 đến khối 9. 

3. Nhà trường sẽ nghỉ từ ngày 23/12/2020 đến hết ngày 4/1/2021 cho Kỳ nghỉ Giáng sinh và nghỉ 

học phần 2. Nhà trường sẽ tiếp tục hoạt động lại bình thường vào thứ Ba ngày 5/1/2021. 


