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Trở lại học trực tiếp  
 
Sau nhiều tháng bị phong tỏa, cuối cùng tất cả học sinh đã được trở lại trường học. Đó là niềm vui của toàn thể giáo viên, học sinh, 
và phụ huynh. Tuy vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng các em đã được gặp và học trực tiếp với giáo viên tại lớp.  
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Phụ huynh, giáo viên và hơn hết là học sinh vô cùng phấn khởi khi được trở lại trường với 

các hoạt động học tập, giao lưu trực tiếp- và thật tuyệt vời khi nghe thấy những tiếng giảng 

bài khắp trường sau một thời gian dài im lặng. Chào mừng mọi người đã trở lại. 

 

Nhà trường đang thực hiện các công việc bắt kịp chương trình học cũng như ôn tập, tiếp tục với 

chương trình giảng dạy và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Tất cả các nỗ lực đều được thực hiện để 

đảm bảo học sinh đạt được kết quả tốt nhất có thể, nên học sinh sẽ có thêm bài tập về nhà, cùng 

sự atận tâm và giám sát từ quý phụ huynh. 

 

Tuy vẫn xuất hiện các ca nhiễm Covid từ học sinh và nhân viên trường nhưng chương trình dạy 

và học cùng các nhượng bộ vẫn được thực hiện nhằm thích ứng với những vấn đề liên quan đến 

Covid 19. Chúc mọi người có Học phần 2 thật tốt đẹp và đạt được những kết quả tốt nhất.  
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Triển lãm Typography – Cô Erin Harrington  

Các học sinh trong lớp Mỹ thuật ở cả cấp tiểu học và trung học đều vui mừng khoe thành 
tích hoàn thành dự án của mình về Typography. Các em học cách cắt dán các tác phẩm đã 
hoàn thiện lên nền giấy màu để nổi bật tác phẩm của mình, đo và cắt khung trang trí. Bên 
cạnh học các kỹ năng trình bày trực quan mà các em còn học cách sử dụng các kỹ năng đo 
lường và độ chính xác trong các kỹ năng vận động tinh. Màu sắc từ các mảng chữ được 
đóng khung làm tác phẩm thêm sống động, thêm một chút năng lượng, niềm tự hào của học 
sinh về môi trường văn hóa của Trường học Singapore. Phía dưới là hình các em bên tác 
phẩm của mình ở Triển lãm Typography. 

 

Lớp 3 Quốc tế 
 

Lớp 6 QUốc tế cùng cô Erin- giáo viên Mỹ thuật  
 

Vui lòng theo dõi bản tin STEM của chúng tôi - sẽ ra mắt vào đầu tuần tới. Tìm hiểu 

về chương trình Hackathon được tổ chức gần đây với 4 cơ sở của chúng tôi tham 

gia và do SIS Vũng Tàu đăng cai tổ chức. Bản tin STEM cũng sẽ được gửi qua 

email. We will keep parents informed if this has been agreed to by the authorities. 

Phụ thuộc vào chính quyền địa phương, các câu lạc bộ sau giờ học có thể sẽ hoạt 

động trở lại trong Học kỳ 4. Nhà trường sẽ thông báo đến phụ huynh nếu nhận được 

sự chấp thuận từ nhà chức trách.  
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Lớp 1 Quốc tế – Chong chóng chỉ chiều gió 

 
Học sinh  lớp 1 đã làm 1 dự án chong chóng chỉ chiều gió trong tiết học STEM. Mục 
đích của việc các em tự làm chong chóng chỉ chiều gió là để các em hiểu được cách 
hoạt động của nó,  cách để dự báo thời tiết, đồng thời có nhận thức về hướng gió. 

 

 

Lớp 5 Song ngữ làm bài kiểm tra giữa kỳ  
Học sinh lớp 5 Song ngữ đang làm bài kiểm tra giữa kỳ. 9 em làm trực tiếp tại lớp và 1 học 
sinh F0 làm kiểm tra online.  

 

 

 
Cô Germila – Lớp 3 Song ngữ - Dự án “Change Champions”  

Chắc chắc rằng ở lứa tuổi của các em học sinh lớp 3, các em đã biết cách để chăm sóc Mẹ 
Trái đất. Bằng cách tái chế đơn giản, các em đã tạo ra các vật liệu mới như; máy bay, các 
vật dụng tổ chức, túi và thậm chí cả robot! Điều này gửi thông điệp đến mọi người rằng 
chăm sóc hành tinh có thể là niềm vui và sáng tạo. Là con người, chúng ta có nghĩa vụ bảo 
vệ Trái đất thân yêu của chúng ta, ngay cả trong những cách thức nhỏ nhất. 
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Giải Olympiad Tiếng Anh Quốc tế – Việt Nam 
 

 
 
Danh sách học sinh đoạt giải:  

 

No. Tên Lớp Giải thưởng  

1 Trần Vũ Gia    Hân 
3G Giải Ba cấp tỉnh 

2 Phạm Phúc An Khang 

3 Đào Max  Giải Khuyến khích cấp tỉnh  

4 Đào Megan 3G  

5 Lê Thanh Hải 5G Giải 3 cấp tỉnh 

6 Vũ Minh Phúc  5G Giải Khuyến khích cấp tỉnh 

7 Lê Minh Khuê 7G Giải Nhất cấp tỉnh 

8 Marina Ly Carone 7G Giải Khuyến khích cấp tỉnh 

 
IOE là cuộc thi trực tuyến thường niên quen thuộc nhằm giúp học sinh rèn luyện, nâng cao trình 

độ tiếng Anh và thúc đẩy việc sử dụng công nghệ thông tin. Các bạn học sinh Trường Quốc tế 

Việt Nam Singapore với nền tảng tiếng Anh vững chắc và khả năng sử dụng công nghệ thông tin, 

đã tham gia cuộc thi với thái độ học tập tích cực. Học sinh của chúng tôi đã vượt qua kỳ thi Tự 

luyện và đạt cấp Thành phố. Năm học 2021 - 2022, các em học sinh đã đạt được những kết quả 

ấn tượng: Giải Nhất toàn tỉnh Khối lớp 7 thuộc về em Lê Minh Khuê (Lớp 7 Song ngữ); Em 

Trần Vũ Gia Hân và em Phạm Phúc An Khang (lớp 3 Song ngữ) đạt giải Ba toàn tỉnh Khối 

lớp 3, em Lê Thanh Hải (Lớp 5 Song ngữ) đạt giải Ba toàn tỉnh Khối lớp 5; Giải Khuyến 

khích Khối 3 dành cho Đào Max và Đào Megan (lớp 3 Song ngữ); Giải Khuyến khích Khối 

lớp 5 toàn tỉnh thuộc về em Vũ Minh Phúc (lớp 5 Song ngữ); Em Marina Ly Carone (Lớp 7 

Song ngữ) đạt giải Khuyến khích Khối lớp 7 toàn tỉnh. Các em đã thể hiện thật xuất sắc. 

Chúc mừng các em. 
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STEM Electronics 
 

 

 
 

Trong học phần này học sinh đã được 

học về các linh kiện điện tử sử dụng 

bread board và Microbit của BBC. 

Breadboard là bảng trắng mà học sinh 

dung để cắm dây vào. Bảng có thể được 

sử dụng để làm mạch điện. Microbit có 

thể được gắn vào breadboard và được 

sử dụng để điều khiển đầu vào và đầu 

ra từ breadboard. Các em đang sử dụng 

Microbit để khám phá các bộ vi điều 

khiển và cách sử dụng chúng để điều 

khiển các thiết bị nhỏ. Đây là trải nghiệm 

mà các em học sinh rất thích. 

 

 

Vung Tau Charity Triathlon 

Thưa Quý phụ huynh và các bạn trường Quốc tế Singapore! Vào ngày 10 tháng 4, cô Emily sẽ 

tham gia thi đấu cùng với một đội người nước ngoài ở giải Ba môn phối hợp Vũng Tàu để gây quỹ 

cho Hiệp hội phúc lợi trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức từ thiện này cung cấp một không 

gian an toàn, thực phẩm và giáo dục cho trẻ em đường phố dễ bị tổn thương nhất của Thành phố 

Hồ Chí Minh. Cho đến nay, họ đã quyên góp được hơn 1.118 USD hoặc 25.000.000VNĐ và đã đi 

được một phần ba chặng đường để đạt được mục tiêu. Hãy tham gia ủng hộ chúng tôi bằng cách 

quyên góp thông qua trang Just Giving của họ. 

https://www.justgiving.com/crowdfunding/hcwa?utm_term=rVDrYYbWw 
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Các bài thơ của lớp 4 Song Ngữ  

 
Học sinh Lớp 4 Song Ngữ đã sang tác những bài thơ theo thể loại limericks và acrostic bằng tiếng 

Anh sau khi học về thơ. Một bài thơ limerick là một bài thơ bao gồm 5 dòng. Các dòng 1,2,5 vần 

với nhau trong khi dòng 3,4 cũng bắt vần với nhau. Những tác phẩm thơ của các em rất thú vị, 

đây là một bài tập rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện của các em. Dưới đây là một vài bài thơ 

của các em tự sáng tác: 

 
Today I go to school  
I feel cool 

I go to the playground 

And play in the merry-go-round 

And swim in the pool. 

_Thao Ngan_ 
 

COVID go away! 

You give children an unhappy day.  
They cannot run 

And have fun 

Please fly way.  

_Ha Anh_ 

 

 
I study in school of Singapore  
I try to get a good score 
Mom wants me to be a teacher 
I think police is better 

Dad said study more. 

 _Thai Khang_ 
 

Các bài thơ Acrostic viết về giáo viên và trường học  
 

Teaches us good things 
Explains our work carefully 
Always listen to our ideas  
Care for us 

Hold our hand when we are sad 

Even have fun in class 

Really loves us  

_ Khanh Linh_ 

 
School is our home  
Cool things we make  
Happy days 

Over and 

Over 

Loving it  

_Nhat Minh_ 

 
Phụ Huynh vui lòng lưu ý: 

Học sinh sẽ có kỳ nghỉ trong 1 tuần từ thứ Hai, ngày 11 tháng 4 và quay lại trường bắt đầu 
Học phần 4 vào thứ Hai 18 tháng 4. Chúc tất cả học sinh và giáo viên có kỳ nghỉ lễ vui vẻ. 
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