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THÔNG TIN KỲ NÀY 

 Chào mừng Tết 

 Dã ngoại của Mẫu giáo 

 Đào tạo Sơ cấp cứu 

 An toàn cứu hỏa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào mừng Tết Nguyên Đán  

 

Không lâu sau kỳ nghỉ Giáng sinh và đón mừng 
năm mới, một lần nữa mọi người cùng hân hoan 
chuẩn bị cho một dịp lễ quan trọng. Tết Kỷ Hợi 
2019 đang đến và nhà trường đang chuẩn bị các 
hoạt động vui nhộn vào thứ Sáu ngày 25 tháng 01. 
Kính mời quý phụ huynh cùng tham gia vào lúc 
8:50 sáng tại hội trường. 

 
 
Chúc Mừng Năm Mới – Xin chúc Quý phụ huynh một năm Kỷ Hợi an khang 

thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. 

Nhà trường sẽ tạm ngưng hoạt động vào cuối ngày thứ Sáu ngày 25 tháng 01 

và hoạt động trở lại vào thứ Hai ngày 11 tháng Hai năm 2019.  
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Khối Mẫu giáo dã ngoại tại Suối nước nóng Bình Châu 
 
Giáo viên và học sinh khối Mẫu giáo đã tham quan suối nước nóng Bình 
Châu ở huyện Xuyên Mộc vào thứ Tư ngày 16 tháng 01 năm 2019. Nhà 
trường đã thuê hai chiếc xe buýt cho chuyến đi. Khi đến nơi, các em và 
các cô đã nghỉ ngơi và ăn nhẹ buổi sáng. Sau đó, khối Mẫu giáo cùng 
tham quan. Có rất nhiều động vật để nhìn ngắm từ đà điểu, cừu, cá, chim 
đến cá sấu. 
 
Các bạn nhỏ thích thú khám phá nơi này với các cô. Các em thích đi xung 
quanh để xem phong cảnh, động vật và các khu vực khác, v.v ... Tất cả các 
em đều được luộc trứng trong giếng và thưởng thức trứng luộc. Đó là một 
chuyến đi thú vị và một trải nghiệm tuyệt vời cho các bạn.  

 
 
 
 

Khóa học Sơ cấp cứu 
 

Giáo viên SIS Vũng Tàu gồm thầy Andrew, cô Karolina và cô Elmunde đã 
tham gia khóa học. Khóa huấn luyện mang tên Kỹ năng cuộc sống cơ bản 
cho nhân viên cứu nạn. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ảnh trên: Khối Mẫu giáo tham quan tại huyện Xuyên Mộc. 
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IGCSE 1 & 2 đến thăm Trung tâm trẻ mồ côi Vũng Tàu  
 

Vào ngày 12 tháng 12 năm 2018, trong không khí Giáng sinh và tinh thần 
chia sẻ,  lớp IGCSE 1 & 2 đã đến trại trẻ mồ côi Vũng Tàu để trao tặng 
thực phẩm, quần áo và một số tiền cho trung tâm. Các bạn đã thu thập 
quyên góp trong suốt cả năm từ phụ huynh và các học sinh khác. Đây là 
tinh thần tốt đẹp của lễ Giáng sinh và Tết Nguyên Đán, nơi các bạn cảm 
thấy rằng đây là việc nên làm để mở rộng bàn tay giúp đỡ cho những trẻ 
em kém may mắn. 

 
Các em nhỏ rất thích thú với các 
món quà được nhận từ các anh 
chị. Niềm hạnh phúc tràn ngập trên 
khuôn mặt trẻ thơ của các bạn nhỏ.  
 
 
Tại trung tâm, các em nhỏ rất thích 
nghe bạn Kevin lớp IGCSE 1 và 
bạn  Annie lớp IGCSE 2 biểu diễn 
văn nghệ. 
 
Sau đó các bạn học sinh tiếp tục 
chuyến đi đến các cơ sở khác và 
giao lưu với các em nhỏ.   
 

 
 

 
 
Giáo viên mới 
 
Nhà trường xin chào đón cô Marilyn, một giáo viên đầy kinh nghiệm đã 

đến làm việc tại trường. Cô đến từ bang Wisconsin tại Mỹ. Trước khi 

làm việc tại SIS vào tháng 12, cô đã công tác tại trường Quốc tế 

Shenzhen, Trung Quốc. Nhà trường tin rằng cô sẽ làm việc vui vẻ tại 

đây.  

Ngày hội Đọc sách Quốc tế 2019 
 
Cô Sheila Laurenceau hiện đang gửi lời mời phụ huynh cùng tham dự ngày Hội Đọc 
sách Quốc tế vào thứ Tư ngày 20 tháng 02 năm 2019 từ 8:45 đến 11:00. Phụ huynh có 
thể đăng ký làm tình nguyện viên đọc sách với các bạn học sinh. Phụ huynh vui lòng 
liên hệ với cô Sheila qua email: sheila.laurenceau@vungtau.sis.edu.vn  

 

Ảnh trên: lớp IGCSE 1 & 2 đi thăm Trung tâm trẻ mồ côi tại Vũng Tàu 

 

mailto:sheila.laurenceau@vungtau.sis.edu.vn
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Diễn tập phòng cháy chữa cháy 
 

Nhà trường luôn ý thức 
tốt về sự an toàn của giáo 
viên và học sinh tại cơ sở 
SIS Vũng Tàu và đã tổ 
chức buổi phòng cháy 
chữa cháy lúc 9:30 sáng 
thứ Hai ngày 21 tháng 
Một.  
 
Học sinh và giáo viên 
được xem thầy Ray và 
thầy Connor dập tắt đám 
lửa trên các tòa nhà trong 
khu viên trường. Hai thầy 
đã dũng cảm và liều mình 
dập ngọn lửa nguy hiểm.   
 
Học sinh đóng giả làm 
nạn nhân mắc kẹt trong 
trường và được các nhân 
viên, giáo viên có kỹ năng 
thực hiện  sơ cứu.  
 
Đội cứu hỏa đến cùng 
tiếng còi báo động và họ 
di chuyển nhanh vào 
trường để cứu giúp nhóm 
học sinh đóng giả mắc kẹt 
trong đám cháy.  
 
Tất cả mọi người cùng 
chú ý chứng kiến buổi 
thực hành để sẵn sàng 
ứng phó với trường hợp 
khẩn cấp.    


