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Thông điệp Giáng Sinh 

Lễ hội Giáng sinh thường niên 2018 đã được diễn ra tại SIS@ 
Vũng Tàu.  Giữa tiết trời se lạnh của đêm đông tháng 12, giáo 
viên và các em học sinh đã cùng nhau hội tụ về trường cho 
Đêm hội Giáng sinh thường niên.  Khai mạc đêm chương trình, 
là màn trình diễn của các em khối Mẫu Giáo với những bài hát và điệu múa tuyệt vời trên nền nhạc 
Giáng Sinh. Tiếp nối chương trình là những tiết mục cực kì ấn tượng của các bạn học sinh lớp lớn.  Một 
trong những điểm nổi bật của đêm Giáng Sinh là màn trình diễn của giáo viên với tiết "Jingle Bell Rock" 
và mọi người cực kì ấn tượng với khả năng chơi  kèn  saxophone của thầy James.  Thú vị hơn nữa là 

những trò chơi, gian hàng ẩm thực, hot dogs, gà chiên giòn, và rất nhiều những hoạt động vui nhộn 
thú vị khác dành cho tất cả mọi người.  Như thường niên, nhà trường đã quyên góp được một 
số tiền lớn cho Quỹ Phẫu Thuật Nụ Cười – tổ chức mà nhà trường đã đồng hành tài trợ nhiều năm liền. 
Lời cảm ơn chân thành đến lòng hảo tâm của Quý phụ và bạn bè thân hữu. SIS@ VŨNG TÀU xin gửi 
lời chào, lời CHÚC MỪNG GIÁNG SINH!    
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Hình ảnh từ các hoạt động trong HP1 và HP2 
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Lời cảm ơn từ Nhà Trường  

Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả mọi người vì những đóng góp, những nỗ lực để tạo nên một 
năm thành công tại trường SIS@ Vũng Tàu. Nhà trường xin gửi lời chúc mừng Giáng Sinh và Năm 
Mới vui vẻ đến Quý phụ huynh. Hân hoan chào đón Quý phụ huynh và các em học sinh trong năm 
mới – năm 2019 và tiếp tục nhận được sự đồng hành của Quý phụ huynh. Một lần nữa, Nhà trường 
xin cảm ơn Quý phụ huynh, toàn thể nhân viên trường và các em học sinh vì những mọi điều tốt 
đẹp.  

Hình ảnh từ Lễ hội Giáng Sinh gây quỹ từ thiện 

 


