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Mùa Thi 
 
Các em học sinh lớp IGCSE 2 đã bắt đầu kỳ thi 
Cambridge từ tuần này và sẽ tiếp tục cho đến tuần đầu 
tiên của tháng Sáu. Bài thi đầu tiên của các em là bài thi 
thực hành ICT diễn ra vào ngày 20 tháng Tư. Các em đã 
học tập rất chăm chỉ và đã chuẩn bị trong một thời gian 
dài. Kết quả những bài thi trước đây của chúng ta cho 
thấy rằng trường SIS Vũng Tàu đã luôn đào tạo ra những 
thế hệ học sinh vượt qua mọi thử thách để đạt được 
những điểm số cao nhất. Trường chúng ta có hai học 
sinh đạt điểm số cao nhất toàn quốc ở bộ môn ICT và 
Hóa Học trong những năm 2018 và 2019. 
 
Nhà Trường hy vọng các em lớp IGCSE 2 của chúng ta 
năm nay sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ thi này. 
 
 
 
 

 

NỘI DUNG CHÍNH 

• Mùa Thi 

• Cuộc Thi Hùng Biện Tiếng Anh Của 

Khối Song Ngữ 

• Giờ Học Với Robot 

• Giờ Học Tiếng Trung Của Khối Tiểu 

Học 

• Hội Golf 

• Kỳ Thi Olympiad Tiếng Anh 

• Chương Trình Học Bơi Của Khối 

Mẫu Giáo 

• Giải Thưởng Từ Hội Chợ Khoa Học 

 

 

Lưu ý: 

1. Xin chúc mừng tất cả các em đạt giải IOE, Stem, Hùng biện tiếng Anh và Hội chợ Khoa học 
1. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả đội ngũ giáo viên giảng dạy, tham gia các chương trình 

đào tạo tại cơ sở và truyền cảm hứng cho những học sinh luôn nỗ lực hết mình 
2. Sắp tới, chúng ta sẽ có thêm một đợt nghỉ cuối tuần dài ngày- từ ngày 30 tháng Tư đến ngày 

3 tháng Năm - Nhà trường sẽ hoạt động trở lại vào thứ Ba ngày 4 tháng Năm  
3. Kỳ Thi học kỳ II sẽ bắt đầu vào thứ Hai ngày 24 tháng Năm – Qúy Thầy Cô vui lòng động 

viên các em học tập chăm chỉ, tập trung, giữ kỷ luật, tinh thần tự giác và thi thật tốt. 
4. Hoạt động Ngoại khóa của học phần 4 đã bắt đầu. Nếu Qúy phụ huynh muốn con em mình 

tham gia, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng nhà trường. 
5. Lễ tốt nghiệp và Trao giải thưởng năm học này sẽ được diễn ra tại trường vào thứ Ba ngày 

29 tháng Sáu năm 2021- Lễ tốt nghiệp của khối Mẫu giáo sẽ được diễn ra từ lúc 9:00 đến 
10:00 sáng và khối Tiểu học trở lên sẽ từ 11:00 đến 12:30 cùng ngày. Mọi thông tin sẽ được 
gửi về Qúy phụ huynh qua email. 

6. Cảm ơn quý phụ huynh vì đã luôn hỗ trợ nhiệt tình. 
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Cuộc Thi Hùng Biện Tiếng Anh Do Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Vũng Tàu Tổ Chức 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các em học sinh lớp 6 và 7 Song ngữ đã tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Anh được tổ chức 
bởi Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Vũng Tàu. Các em Anthony, Irene, Marina, Molly và Sunny 
(ở hình trên) đã đến trường trong đợt nghỉ học phần vừa qua để luyện tập cho phần thuyết 
trình của nhóm. Các em đã làm rất tốt dù chỉ được chuẩn bị trong thời gian rất ngắn do các 
bạn nữ trong nhóm đến từ lớp 6 Song ngữ vừa mới hoàn thành khóa học Outward Bound 
Vietnam ngay trong tuần trước đó.  
 
Các em đã cùng nhau luyện tập chăm chỉ để thuyết trình đề tài về môi trường ở Việt Nam. 
Các em đã đến trường vào ngày thứ Hai, Ba và Tư để diễn tập và chuẩn bị cho cuộc thi. 
 
Cuộc thi đã được diễn ra cả ngày thứ 5, ngày 8 tháng Tư với 16 trường đến từ thành phố 
Vũng Tàu. Các em đã phải đợi cả ngày để biết được đội thắng cuộc và cũng vô cùng hồi họp 
trong lúc kết quả được công bố. Chung cuộc trường chúng ta đã đạt được giải nhì. Xin chúc 
mừng các em! 
 
Robot Kể Chuyện Của Bộ Môn STEM 
 
Các em học sinh khối Tiểu học tại SIS đã tham gia vào lớp học của mình với Robot Alpha. 
Robot này có thể được lập trình với nhiều chức năng khác nhau và có khả năng khiêu vũ, nói 
chuyện và thực hiện các bài tập. Bên dưới là hình ảnh các em lớp 2G đang được giải trí với 
một câu chuyện từ robot. Sau đó các em làm theo robot và thực hiện bài tập. Robot được sử 
dụng với ipad và có thể được điều khiển và lập trình bằng cách sử dụng phần mềm Ubtech.  
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Giờ Học Tiếng Trung Của Khối Tiểu Học 
 
 Sau đợt nghỉ lễ ngắn ngày, các em đã vui vẻ quay trở lại 

trường. Cô thích cách các em nói "老师，您好!” (Chào Thầy/ 

Cô ạ)!) bằng tiếng Trung. Đây là tuần học đầu tiên của học 
phần mới sau đợt nghỉ lễ, tuy nhiên các em vẫn rất hào hứng 
với bộ môn tiếng Trung. Học sinh lớp 1 yêu thích luyện thư 
pháp và các em đã luyện rất tốt! Từ hình ảnh bên có thể thấy 
được các em yêu thích bộ môn tiếng Trung như thế nào. Cô 
thật sự đánh giá cao tất cả các em học sinh đáng yêu của cô 
và những nỗ lực mà các em dành cho bộ môn tiếng Trung. 
Chúng ta hãy tiếp tục vui học  như thế này nhé! 
 
Cô Xin Lin 
 
Hội Chơi Golf 
 

Các em học sinh từ lớp 7 trở lên đã thành lập hội chơi golf 
với thầy Mark Reeve. Các em đã được luyện đánh gôn ở 
sân golf Paradise Vũng Tàu. Các em đã lần đầu biết được 
sự khác biệt giữa cú đánh gậy gỗ và cú đánh gậy sắt. Sau 
đó các em tiếp tục thực hành gạt bóng và hớt bóng. Có lẽ 
với buổi luyện tập ngắn ngủi như thế này, trường SIS 
Vũng Tàu cũng có thể tạo ra nhà vô địch Masters đầu tiên 
của Việt Nam. Hội hy vọng sẽ có trận thi đấu đầu tiên vào 
tháng Năm tới. 
 
Em Tyler Watson, học sinh lớp 7L chia sẻ,” Em nghĩ rằng 

câu lạc bộ này rất thú vị và em có thể tìm hiểu được nhiều loại gậy khác nhau được sử dụng 
để chơi golf. 
 
Kỳ Thi Olympiad Tiếng Anh Trực Tuyến 
 

 
 
Học sinh song ngữ trường SIS Vũng Tàu tiếp tục đạt được những thành tích tốt trong kỳ thi 
IOE tại địa phương 
 
 
Từ trái sang phải là:  Phạm Minh Khang (3G), Phạm Minh Quang (5G), Nguyễn Hoàng Thùy 
(4G), Lương Vĩnh Phúc (5G), Lê Ngọc Lâm (5G), Lê Minh Khuê (6G), Phạm Hoàng Vĩnh Thụy 
(3G), Trần Nguyễn Ngọc Châu (3G) 
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Khối Mẫu Giáo- Chương trình Học Bơi- Học phần 3 

Các em nhỏ từ lớp K1 đến lớp Prep đã bắt đầu chương trình học bơi từ cuối tháng 3. Thầy 
Carlos, giáo viên thể dục và cũng là huấn luyện viên bơi lội, đã dạy cho các em những kỹ 
năng cơ bản từ kỹ thuật hít thở đến những kiểu bơi khác nhau. 

Bơi lội là một hoạt động rèn luyện sức khỏe tuyệt vời cho trẻ em vì các em có thể vận động 
toàn cơ thể dưới nước, hoạt động bơi lội không chỉ thú vị mà còn đem lại nhiều lợi ích cho 
sức khỏe: như tăng sự linh hoạt, rắn rỏi và giúp các em có một thể hình đẹp. Phụ huynh nên 
khuyến khích và tạo động lực cho các em tham gia chương trình học bơi. 

 Giải Thưởng Từ Hội Chợ Khoa Học 

 
Chiều ngày 12 tháng Ba vừa qua, học sinh từ lớp 6 đến lớp IGCSE 2 đã có buổi hội chợ Khoa 
học. Hội chợ Khoa học được diễn ra hàng năm để tìm ra 3 đội có đề tài thú vị và nổi bật nhất. 
Các em đã đưa ra một số đề tài tuyệt vời. Thật không may, do covid-19, năm nay chúng ta 
đã không có cơ hội được mời phụ huynh cùng tham gia sự kiện này. Sau đây là danh sách 
các em đạt giải: 
 
Giải nhất:  Nguyễn Xuân Nắng Mai, Thanh Duy (Sam), place Han Gayum 
(Raina), Nguyễn Chí Hiếu (Benny), Gia Linh. 
Giải nhì: Nguyễn Hoàng Hải (John), Nguyễn Nhật Hân (Hanie), Nguyễn Ngọc Thiên Kim 
(Vivian), Bùi Duy Anh (Tom) 
Giải ba:  Trần Xuân Thăng (Ben), 
Nguyễn Phúc Nghi (Polly), Nguyễn Quang Hải Đăng (Henry) 


