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Giáng Sinh Vui Vẻ 
 
Vậy là cuối cùng Giáng Sinh cũng đã đến. Năm 2020 
với bao nhiêu thách thức cũng đã sắp kết thúc. Nhà 
trường chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả đội ngũ 
Giáo viên, Nhân viên, Học sinh và Quý phụ huynh vì đã 
luôn hỗ trợ Nhà trường trong năm vừa qua. 
 
Chúng ta đã vượt qua được cuộc khủng hoảng COVID 

trong năm và hy vọng rằng trong năm mới sắp tới, năm 

học sẽ được diễn ra hoàn toàn bình thường. Bước sang 

năm mới, sẽ có nhiều hoạt động được bắt đầu trở lại 

bao gồm những hoạt động sau giờ học. Nhà trường hy 

vọng rằng tất cả chúng ta sẽ bình an và thành công 

trong năm mới này.  

Chúc cho mọi người có một Giáng Sinh An Lành và hẹn gặp lại trong Năm Mới! 
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Quý phụ huynh thân mến 

Cảm ơn Quý phụ huynh vì những hỗ trợ to lớn dành cho Nhà Trường. Chúng ta đã vượt qua một 

năm đầy khó khăn, và bây giờ chính là lúc chúng ta cần được nghỉ ngơi với mùa Giáng Sinh đang 

tràn ngập khắp mọi nơi. Nhà trường hy vọng tất cả các em học sinh, đội ngũ nhân viên và Quý 

phụ huynh có một dịp nghỉ lễ bình an và vui vẻ. 

Xin kính chúc Quý Phụ huynh có một kỳ nghỉ tuyệt vời và hẹn gặp lại các em vào học phần 3, thứ 

Ba, ngày 5 tháng 1.  

Chúc Giáng Sinh An Lành và Năm Mới Hạnh Phúc! 

Dudley Schroeder 

Thầy hiệu trưởng 
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Các Lớp 4 Quốc Tế dành tặng thiệp Giáng Sinh cho nhau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 4 Quốc tế của cô Honey năm nay lại tiếp tục tham gia hoạt động trao đổi thiệp Giáng Sinh 

với lớp 4 Quốc tế của SIS Saigon South! Mỗi em đã chọn lấy một cái tên ngẫu nhiên từ trong 

một chiếc nón sau đó sẽ tự làm một tấm thiệp tuyệt đẹp, viết đôi lời dành cho người bạn mà 

mình đã chọn được và kết thúc tấm thiệp với lời chúc Giáng Sinh đáng yêu dành cho người 

bạn ấy của mình. Đây là hình ảnh vui vẻ của các em khi nhận lại được thiệp Giáng Sinh từ 

những người bạn tâm thư của mình. 

 

Hoạt động Sau giờ học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau một thời gian dài tạm hoãn do COVID, các hoạt động ngoại khóa cuối cùng cũng sẽ 

được bắt đầu lại trong học kỳ 2. Các em học sinh sẽ có thể tham gia nhiều hoạt động sau 

giờ học từ 4:15 đến 4:45 vào các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm hàng tuần. Các em vui 

lòng xác nhận tham gia vào các hoạt động này càng sớm càng tốt. 

Các hoạt động sau giờ học bao gồm: 

BÓNG CHUYỀN, BÓNG ĐÁ, MINECRAFT, BÓNG RỔ, THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU/MÚA VÀ 

BÓNG BÀN 
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Cuộc thi Thử sức Kinh doanh dành cho Học sinh Trung học phổ thông Toàn cầu do 
Wharton Tổ chức: Các lớp IGCSE –SIS@Vung Tau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là những thành viên đại diện cho những đội tham gia cuộc thi thử sức kinh doanh dành cho 
học sinh trung học phổ thông toàn cầu do Wharton tổ chức, chúng em rất vui khi được chia 
sẻ kinh nghiệm trong suốt ba tháng tham gia. 

Mỗi đội tham gia thử sức kinh doanh sẽ có một số tiền là $100,000. Nhìn chung, mỗi thành 
viên của mỗi đội bước đầu đều phải tìm được cổ phiếu phù hợp trong lĩnh vực của mình và 
sau đó lựa chọn số lượng cổ phiếu mình muốn mua tương ứng với số tiền mà mỗi thành viên 
có được sau khi phân chia quỹ. Trước khi các đội bắt đầu giao dịch, chúng em phải chia tiền 
cho mỗi thành viên tùy thuộc vào lĩnh vực đã lựa chọn. Lợi nhuận hoặc rủi ro của mỗi đội sẽ 
được cập nhật hàng ngày để mỗi đội có thể thấy được cổ phiếu nào đưa lại ít lợi nhuận nhất 
và khi đó sẽ bán hoặc giảm số lượng cổ phiếu đó. Sau ba tháng, chúng em phải viết các bài 
báo cáo giữa kỳ, cuối kỳ và báo cáo tổng kết về cổ phiếu bao gồm những phúc lợi hoặc ảnh 
hưởng của cổ phiếu đó đến lợi nhuận chung của toàn đội. 

Trong suốt cuộc thi, chúng em đã học được cách sử dụng phép phân tích định lượng và định 
tính để hiểu giá trị của những công ty chúng em lựa chọn để đầu tư. Đây cũng là một kỹ năng 
quan trọng cần phát huy bởi vì khi chúng em tìm hiểu về CEO hay bảng báo cáo kết quả kinh 
doanh thì với tư cách là những nhà đầu tư cũng cần tìm hiểu về các lựa chọn để có thể đưa 
ra được lựa chọn đầu tư nào là đúng đắn nhất. chúng em cũng cần phát triển quy trình đưa 
ra quyết định mang tính kỹ luật. chúng em không thể kiểm soát kết quả cuối cùng của những 
khoản đầu tư của mình, nhưng có thể kiểm soát và xác định liệu chúng em có đang đi theo 
một quy trình để đi đến một quyết định đúng đắn qua thời gian hay không. Vì vậy, chúng em 
đã quyết định dựa trên phân tích định lượng và định tính. 

Mặc dù chúng em đã học được một vài kỹ năng mới, nhưng vẫn phải cải thiện nhiều hơn nữa. 
Cuộc thi như một thử thách đối với một số đội tham gia, bao gồm đội chúng em, ban đầu 
chúng em đã không thích nghi nhanh được với cuộc thi. Sự phối hợp có thể cũng là một vấn 
đề bởi vì mỗi thanh viên đều có những ý tưởng riêng và điều này có thể tạo ra những cuộc 
tranh luận giữa các thành viên để thể hiện quan điểm của riêng mình và vì vậy sẽ thật khó để 
đưa ra quyết định. Việc hiểu rõ để đưa ra quyết định đúng có thể mất rất nhiều thời gian vì 
vậy có thể xảy ra sai xót. 

Theo quan điểm của chúng em, cuộc thi là một cơ hội để chúng em có thể học hỏi cách cạnh 
tranh trong kinh doanh với những đội khác, đồng thời lại có thể học thêm được nhiều bài học 
bổ ích.  

(Các em lớp IGCSE của chúng ta đã tham gia cuộc thi kinh doanh toàn cầu với trọng tâm là 
đầu tư và tìm hiểu về thị trường cổ phần. Trải nghiệm này đối với các em là vô giá và các em 
cũng đã học hỏi được nhiều kỹ năng, thuật ngữ và nghiên cứu của các em giúp các em trở 
thành những người tham gia xứng đáng. Các em đã làm rất tốt!) 
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Buổi biểu diễn văn nghệ 
 
Các em học sinh đã thể hiện năng khiếu âm 
nhạc của mình qua buổi biểu diễn văn nghệ 
nhân dịp Giáng Sinh. Học sinh từ các lớp 
học đã góp vui bằng những bài hát và điệu 
nhảy trên sân khấu. Thầy Zues đã tổ chức 
rất tốt buổi biểu diễn này. Ngoài ra buổi biểu 
diễn còn có cả sự góp vui của thầy Zues, 
thầy James và thầy Bill với liên khúc Giáng 
Sinh. 

  
Hội chợ Từ thiện Giáng Sinh 

 
Ngày 18 tháng 12 vừa qua Trường chúng ta 
đã tổ chức Hội chợ Từ thiện Giáng Sinh. 
Trong những năm trước đây, hội chợ Giáng 
Sinh thường niên luôn có sự tham gia của 
phụ huynh học sinh và chúng ta đã quyên 
góp được một số tiền từ thiện rất lớn. Năm 
nay do tình hình COVID nên hội chợ Giáng 
Sinh chỉ có sự tham gia của các em học sinh. 
Mặc dù vậy, chúng ta cũng đã quyên góp 
được số tiền hơn 70,000,000 đồng dành cho 
quỹ từ thiện Caritas Việt Nam. 

 
Ngày hội thể thao 
 
Vào buổi sáng cuối năm, các em học 
sinh của chúng ta đã rất thích thú tham 
gia các môn thể thao và các trò chơi. Bốn 
nhà Hydra, Dragon, Unicorn và Phoenix 
đã thi đấu với nhau ở nhiều trò chơi khác 
nhau. 
 
Điểm số của những trò chơi sẽ được 
cộng vào điểm số cho mỗi nhà để tìm ra 
nhà chiến thắng chung cuộc. 

 

  


