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Lễ Tốt nghiệp 2018-2019  

Tập thể giáo viên, nhân viên và học sinh đã có buổi lễ kết 

thúc năm học với phần tuyên dương thành tích được diễn ra 

long trọng tại buổi lễ. Tất cả các lớp đều tham gia làm cho sự 

kiện này thành công rực rỡ và có một kết thúc đáng nhớ cho 

năm học. Các học sinh đã biểu diễn các tiết mục nhảy và 

diễn xuất cho gia đình và bạn bè cùng xem. Các giải thưởng cũng đã được trao cho các học sinh đạt 

được thành tích tốt cả trong và ngoài lớp học. 

Nhiều tiết mục biểu diễn với chủ đề “Trái đất”, qua đó nêu lên được những thách thức với môi trường mà 

thế giới của chúng ta đang phải đối mặt. Có rất nhiều trang phục đẹp mắt và màn trình diễn với đèn led 

rất sáng tạo. Tất cả các nhân viên và học sinh đã luyện tập cật lực cho những tiết mục biểu diễn này 

trong vài tháng qua. Tất cả những nỗ lực  hết mình của họ thực sự được nhìn thấy trong các tiết mục 

biểu diễn. 

Đối với một số học sinh, đây có thể là buổi hòa nhạc tốt nghiệp cuối cùng của các em tại Trường Quốc tế 

Singapore vì sau buổi lễ này, các em sẽ phải tạm chia tay và tiếp tục học tập ở những nơi khác trên toàn 

thế giới. Hy vọng lễ kỷ niệm này tại Trường Quốc tế Singapore sẽ là buổi lễ đáng nhớ đối với các em. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi Quý phụ huynh, 

 

Cảm ơn sự nhiệt tình hỗ trợ của Quý phụ huynh trong năm học vừa qua. Chúng tôi  và các em đã đạt được rất nhiều thành 

tựu tốt trong năm vừa qua – trong học tập cũng như việc tham gia các hoạt động bên ngoài lớp. Chúc mừng tất cả các học 

sinh đã hoàn thành, nhận được các giải thưởng đặc biệt và chúng tôi mong muốn các em sẽ tiếp tục thành công trên chặng 

đường sắp tới 

 

Rất mong được gặp lại tất cả các em vào Thứ Hai ngày 5 tháng 8 năm 2019. 

Dudley Schroeder 

Hiệu trưởng 
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Học sinh Trường Quốc tế Singapore đầu tiên 
tốt nghiệp 
Xin chào, Mình là Daniel lớp IGCSE2 và năm nay 
là năm học cuối của mình tại Trường Quốc tế 
Singapore Vũng Tàu. Mình đã học ở trường này 
từ những năm đầu tiên. 

Kỉ niệm đẹp nhất khi mình học ở đây suốt 10 
năm qua là cùng học với các bạn của mình. Mặc 
dù mình đã học với các bạn ấy thời gian rất dài, 
nhưng việc học với bạn bè thời gian dài sẽ làm 
cho việc học trở nên thú vị hơn nhiều và khuyến 
khích bạn đến trường. 

 

Thành phố STEM  
Dựa trên các hoạt động STEM trong 
học kì này, Lớp 7 Quốc tế đã thực hiện 
một dự án STEM để tạo ra một thành 
phố do máy tính điều khiển. STEM 
trong những năm gần đây đã trở thành 
một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng. 
Học sinh ngày càng cần phải biết về 
công nghệ như ngành công nghiệp 
cũng như những thay đổi. Ai biết được 
có lẽ một trong những học sinh sáng 
giá này sẽ là một nhà hoạch định thành 
phố của tương lai thiết kế ra các thành 
phố tự động thông minh - tại Việt Nam. 

Lớp Một, Lớp Hai và Lớp Ba quốc tế 
Thứ Tư , ngày 12 tháng 6 năm 2019, 
các học sinh lớp một, hai và ba quốc 
tế đã có chuyến dã ngoại đến Kizciti. 
Học sinh đã có cơ hội trãi nghiệm 
nhiều loại công việc khác nhau và tìm 
hiểu về các ngành công nghiệp khác 
nhau. Học sinh đã tìm hiểu về ngành 
công nghiệp chế biến sữa, cách sản 
xuất sữa và cách làm sạch nước. Các 
em cũng đã có cơ hội trở thành lính 
cứu hỏa và thử dập tắt lửa. Sau khi ăn 
trưa, học sinh thư giãn và vui chơi tại 
hồ bơi trước khi trở về trường. 
 

Lưu ý : 

Năm học mới _Năm học 2019 – 2020 _ khai giảng vào Thứ Hai, ngày 5 tháng 8 năm 2019 
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Lễ Tốt nghiệp Khối Mẫu giáo 

Các học sinh Lớp Prep cũng tổ chức lễ tốt nghiệp vào thứ Sáu. Mỗi học sinh được trao tặng một giấy 

chứng nhận từ Ngài Peter Baker để vinh danh thành tích của học sinh. Các học sinh Khối Mẫu giáo 

đã có những tiết mục trình diễn hát và nhảy múa với trang phục và vũ đạo rất tuyệt vời. 

 

Cảm ơn sự hỗ trợ tuyệt vời từ Quý phụ huynh – Hãy tận hưởng kỳ nghỉ với các con và chăm sóc các 

bé cẩn thận để có thể đảm bảo việc học sau khi trở về trường. Chúng tôi rất mong chờ một năm học 

mới đầy hứa hẹn.  

-Giáo viên và nhân viên Trường Quốc tế Singapore Vũng Tàu - 


