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Tết Trung Thu 
 

Chương trình tết Trung Thu của Trường chúng ta đã được tổ 

chức tại hội trường với các tiết mục múa, hát và một số trò 

chơi. Đội ngũ giáo viên và các em học sinh đã rất nỗ lực tổ 

chức một chương trình vui tết Trung Thu thành công tốt đẹp. 

Tết Trung Thu là một lễ hội truyền thống được diễn ra nhiều 

nơi ở các nước châu Á vào thời điểm này trong năm và là một 

truyền thống lâu đời từ hàng ngàn năm nay. Các em đã hóa 

trang sinh động trong những tiết mục múa lân, múa hát truyền 

thống và đương đại. Chương trình kết thúc với phần đố vui 

nhận quà do bạn John đến từ lớp ICGSE 1 và bạn Chi đến từ 

lớp 9G dẫn chương trình. 

 

 

 

 

 

 

Quý phụ huynh thân mến! 

 

Chúng ta cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa cho kỳ thi SA1 diễn ra vào tháng 12 sắp tới. 

Nhà trường rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ quý phụ huynh trong quá trình làm 

bài tập về nhà của con em mình. Chúng ta đã có một chương trình vui tết Trung Thu 

tuyệt vời và tiếp theo sẽ là sự kiện chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11. Đội ngũ 

nhà trường muốn gửi lời cảm ơn đến quý phụ huynh vì đã luôn hỗ trợ và lựa chọn SIS 

Vũng Tàu. 
 

Trân trọng 

 

Dudley Schroeder  

Thầy hiệu trưởng 
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Khối mẫu giáo  
 

Các em nhỏ khối mẫu giáo đã được hòa trong không khí vui tươi của Tết Trung thu cũng như có nhiều niềm 

vui từ những giờ học. Trong số đó, là giờ học của bộ môn ICT với hoạt động đọc sách trong thư viện. Các 

em đã có thể sử dụng máy tính để thực hành toán, tiếng Anh, cũng như những bộ môn khác trên ABCya và 

các chương trình online. Hiện tại, sân chơi và sân bóng đang trong quá trình nâng cấp và các em nhỏ sẽ 

sớm có một sân chơi mới.

 

  

Phát triển chuyên môn 

Hoạt động “Learning Walks” 
 

Ở trường, các giáo viên có cơ hội quan sát các 

đồng nghiệp của mình giảng dạy. Trong khoảng 

thời gian hai tuần trong năm, một nhóm giáo viên 

sẽ dạo quanh trường để quan sát việc dạy học 

của các đồng nghiệp nhầm tham khảo những 

phương pháp dạy học hiệu quả nhất. Ý tưởng 

của hoạt động “learning walk” nhằm xây dựng sự 

gắn kết giữa các giáo viên đồng thời phát huy tốt 

năng lực giảng dạy. Điểm chú trọng của năm học 

này trong hoạt động class walk là những thành 

công và chiến lược giúp các em học sinh học 

tốt tiếng Anh.   
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Vậy là đã gần hai tháng kể từ khi năm học mới bắt 
đầu và cũng là thời gian cô được dạy học tại trường 
SIS Vũng Tàu. Cô rất vui khi được phân công giảng 
dạy cho các em lớp 4 Quốc tế trong năm học này. 
Ở SIS, cô luôn nhận được sự chào đón và giúp đỡ 
từ đồng nghiệp, đội ngũ văn phòng và các em học 
sinh yêu quý. Cũng chính vì vậy mà bảy tuần học 
đầu đã trôi qua rất nhanh! Lớp học của chúng ta 
thật thú vị khi có các em với các quốc tịch và ngôn 
ngữ khác nhau. Chúng ta là một tập thể thân ái, tốt 
bụng, nhiệt tình và đầy nhiệt huyết. Sẽ luôn có 
nhiều khó khăn nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng 
có thật nhiều niềm vui trong học tập. 

 

 
 

Hình ảnh Giáo viên mới làm quen với các em học sinh 

Cô Mandi 
 

Cô tên là Mandi, cô đến từ Trung Quốc. Cô rất vui 

khi được dạy các em bộ môn Tiếng Trung tại SIS 

Vũng Tàu. Cô hy vọng rằng các em sẽ đạt được 

nhiều tiến bộ trong các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.  

Từ ngày tham gia giảng dạy tại SIS, cô luôn cảm 

thấy vui và tự hào mỗi khi được chứng kiến sự tiến 

bộ của các em. Hy vọng rằng thông qua các hoạt 

động vừa học vừa chơi các em sẽ ngày càng tiến 

bộ. 

 

 

 

Cô Honey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cô Jodi 
Chúng ta đã bắt đầu năm học đầy hào hứng 
với lớp mới, cô mới và một vài bạn mới. Sau 
buổi đầu tiên làm quen với nhau, chúng ta 
đã sớm bắt đầu một chương trình học đòi 
hỏi khá cao dành cho các em lớp 3. Mỗi 
ngày các em sẽ được học một vài khái niệm 
mới, nên được nghe một vài bài hát sẽ làm 
cho việc học trở nên nhẹ nhàng hơn. Bên 
cạnh đó, các em còn được học những kỹ 
năng thú vị trong bộ môn STEM nữa. Ngoài 
giờ học, các em còn dành thời gian để tham 
gia bảo vệ môi trường, làm sạch đường phố. 
Bảy tuần học đã trôi qua thật tuyệt và chúng 
ta hãy tiếp tục mong chờ một năm mới thành 
công và hạnh phúc. 
 
 

 

mailto:enquiry@vungtau.sis.edu.vn
http://www.vungtau.sis.edu.vn/


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

 

       

 

 
 

Lớp STEM 

Lớp STEM tiếp tục được xây dựng dựa trên 

thành công của các hoạt động STEM từ năm 

ngoái, năm nay trường chúng ta đã có một 

phòng chuyên dụng cho tất cả các em học 

sinh ở bậc tiểu học. Cô Anna đang hướng dẫn 

các em học sinh tham gia nhiều dự án thú vị 

nhằm khám phá các kỹ năng cũng như những 

đề tài liên quan đến môn học này.Bộ môn 

STEM thể hiện sự kết hợp giữa kỹ năng và 

kiến thức để đáp ứng và xây dựng thành công 

những ngành công nghiệp dựa trên kỹ thuật 

và công nghệ.    

 

 
Cô Anna 

‘Buổi học STEM lúc nào cũng thật lý thú! 

Trong học phần này chúng ta sẽ tận dụng năng 

lượng gió để đẩy hoặc nâng đồ vật. 

Chúng ta đang thiết kế: 

-Tua-bin gió để nâng những đồ vật nhỏ 

-Sử dụng diều cá Koi để biết được hướng và 

sức gió. 

-Sử dụng diều tứ diện để biết năng lượng gió 

Mỗi em sẽ được rèn luyện kỹ năng cắt, ghép, 

thao tác. Và tất nhiên là buổi học nào cũng 

vui cả!
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