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

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ VŨNG TÀU 

Tháng 06/ 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾT THÚC NĂM HỌC 
 

1 năm học trực tuyến vì phong tỏa diện rộng đã kết thúc. May 

mắn rằng học kỳ cuối cùng diễn ra tại trường. Tuy vẫn còn 

nhiều hạn chế, nhà trường đã tổ chức hầu hết các chương 

trình cuối năm trong khuôn viên trường.  

 

Nhà trường xin dành lời cảm ơn đến tất cả học sinh, nhân viên 

và quý Phụ huynh vì những nỗ lực đầy ấn tượng trong năm 

học này và chúng tôi hi vọng một năm học 2023 không có 

phong tỏa hay chương trình học trực tuyến. 
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Dự Án Khoa Học- 7L - Mr John 

Các em lớp 7 Quốc tế sủ dụng thùng giấy và đất sét để làm mô hình đất sét của các tế bào 

thực vật và động vật khi học về Mô hình Đơn vị Tế bào.  

Các em đã làm việc nhóm chăm chỉ và sáng tạo trong 1 tuần để hoàn thành dự án này. 

 

 

 

Quốc Tế Thiếu Nhi 

Học sinh được đưa ra hai lựa chọn chính cho Ngày Thiếu nhi: chế tạo xe chạy bằng dây cao 

su hoặc tạo ra một chiếc xe kỳ dị. Học sinh Tích hợp và Quốc tế được chia theo nhóm cùng 

độ tuổi. 

Nhóm học sinh lớp 4 quyết định chế tạo 1 chiếc xe chạy bằng dây c ao su. Thật không dễ như 

bề ngoài, cần kéo căng một sợi dây cao su để chuyển thành chuyển động vật lý của ô tô. Các 

em rất thích thú khi thử một số giải pháp và sau đó nghĩ ra một giải pháp cắt khúc cua giúp di 

chuyển thành công chiếc xe trong một mét. Các học sinh khác đã tham gia các hoạt động vẽ 

tranh. Các em đã có 1 ngày thật vui.  

 



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ VŨNG TÀU Tháng 06/ 2022 

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

 
 

 

Lớp Tốt Nghiệp IGCSE2 

 
Jenny  
Em đã học tập tại SIS 4 năm nhưng cảm giác đó chỉ là một cái chớp mắt. Em đã có những 
năm IGCSE tràn ngập niềm vui cũng như những thử thách đã giúp em phát triển bản thân. 
Các thầy cô liên tục đẩy mạnh giới hạn của em. Em đã có những bài học ý nghĩa. 
 
Khoảng thời gian học tập tại trường em đã có thất bại và sai lầm giúp em trưởng thành. Và 
em may mắn khi có những cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm mình mắc phải. Những bài học 
em có được ở đây sẽ theo em đến hết cuộc đời. 
 
Mai 
Em đã học tại SIS trong 12 năm, điều đó đã giúp em trở thành con người của chính mình. 
Ban đầu, ngôi trường nhỏ và giáo viên gần gũi với học sinh hơn, nhưng theo thời gian đã thay 
đổi. Nhiều giáo viên đến và đi, nhưng mỗi người sẽ luôn là một phần của SIS và giữ một vị trí 
trong ký ức của em. 
Mỗi khi nhìn lại bộ ảnh kỷ yếu, mọi kỷ niệm lại ùa về. Tiếng cười và những cuộc cãi vã với 
bạn bè hoặc thậm chí với giáo viên, sân trường nơi diễn ra các hoạt động khác nhau để giúp 
kết nối mọi người, v.v. Những điều nhỏ nhặt này đã kết hợp lại để tạo thành SIS, một ngôi 
trường mà em luôn yêu thích. 
Titi 
Trường học đã dạy em rất nhiều điều về kiến thức học thuật nhưng nó cũng mang đến nhiều 
bài học cuộc sống và trách nhiệm mà em sẽ mang theo suốt cuộc đời. Em sẽ nhớ tất cả sự 
hỗ trợ từ các thầy cô và những người bạn mà em đã quen biết từlâu. 12 năm học ở đây đã 
qua, tuy thật sự rất buồn nhưng em vui vì có thể đến thăm trường và nhờ thầy cô giúp đỡ bất 
cứ lúc nào. 
 
Mary 
Em sẽ nhớ những người bạn đáng quý của mình rất nhiều, những người đã luôn ở bên cạnh 
em khi em cần động viên để em cố gắng hết mình vì một tương lai tốt đẹp hơn. Em cũng sẽ 
nhớ các giáo viên và nhân viên tại SIS VT, những người đã làm việc chăm chỉ và luôn mong 
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muốn điều tốt nhất cho học sinh, và muốn thấy chúng em đi học tại một trường đại học tốt để 
có thể tìm được một công việc tốt. 
 
Khi còn là học sinh tại SIS, em đã trải qua nhiều sự kiện đáng nhớ, cả tốt và xấu. Những sự 
kiện tốt đẹp bao gồm các thầy cô giáo và những người bạn thân nhất đã giúp đỡ và cho em 
những lời khuyên trong học tập cùng những lời động viên em. Những sự kiện không vui giúp 
em rút ra bài học rằng tương lai là của em, em tự quyết định và không để người khác can 
thiệp, các cuộc thi trong lớp cũng tốt nhưng cố gắng đừng cạnh tranh. 
 
Khanh 
Rất nhiều điều đã xảy ra kể từ khi em chuyển đến ngôi trường này. Nhờ đó, em đã học hỏi 
được rất nhiều, không chỉ về kiến thức, mà còn về kỹ năng sống. Em đã có nhiều người bạn 
đã giúp đỡ trong gần 3 năm học. Họ đã động viên em và em có rất nhiều kỷ niệm khi đi chơi 
với nhau. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân đến các thầy cô giáo đã dạy dỗ, 
theo sát quá trình trưởng thành của em. Em sẽ không thể tìm thấy tiềm năng và thế mạnh 
của mình nếu không có thầy cô và bạn bè. Tất cả thầy cô đã làm việc chăm chỉ để dạy dỗ để 
chúng em có một nền tảng vững chắc cho những kế hoạch tương lai. Đối với mọi sự kiện xảy 
ra ở ngôi trường này, dù tốt hay xấu, em sẽ luôn biết ơn và ghi nhớ, vì nếu không có những 
điều này sẽ không có em ở hiện tại hay tương lai. 
 
Raina 
Em đã có nhiều kỷ niệm với những người bạn nước ngoài khi theo học tại trường, và vì tất 
cả các lớp học đều sử dụng tiếng Anh nên kỹ năng tiếng Anh của em được nâng cao. Mặc 
dù ban đầu rất khó để thích nghi nhưng em không hối tiếc. Em thích các sự kiện tại SIS như 
ngày hội thể thao và Tết. Em đã học được rất nhiều điều khi theo học tại ngôi trường này, và 
nó sẽảnh hưởng lớn đến ước mơ của em trong tương lai. 
 
Sam 
Em đã học tại trường được 9 năm. Em được làm quen với nhiều bạn và cũng phải tạm biệt 
một số bạn. Tuy nhiên, em đã có những người bạn thân thiết quan tâm và chấp nhận conn 
người thật của em. Thật là khó khăn khi phải tạm biệt những người bạn này khi em chuyển 
trường. Ngoài ra, các chính sách chống bắt nạt được thực hiện bởi nhà trường giúp tạo ra 
một môi trường học tập bình đẳng. 
 
Thu  
Đây là năm thứ 5 và cũng là năm cuối cùng em học tại đây. 5 năm trôi qua thật nhanh cùng 
những kinh nghiệm quý báu mà em trải qua cùng bạn bè, thầy cô và bản thân. Em thực sự 
đã có một khoảng thời gian ý nghĩa ở đây, em độc lập hơn, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. 
Em từng là một đứa trẻ rất lười biếng, dành phần lớn thời gian để chơi, quậy phá với bạn bè 
và cuối năm bị điểm kém. Tuy nhiên, thời gian thay đổi khiến em có cơ hội gặp gỡ nhiều người 
hơn và đây cũng là nơi em bắt đầu cuộc hành trình mới. Em bắt đầu lo lắng về tương lai của 
mình, làm việc chăm chỉ hơn để đạt điểm cao (không chỉ cho bản thân mà còn để bố mẹ và 
giáo viên tự hào) và để có thể nhận ra ai là người thực sự tốt cho mình. Đáng buồn, chúng 
em đã có gần một năm rưỡi học trực tuyến, chúng em không thể gặp gỡ và tạo ra những kỷ 
niệm cùng nhau nhưng đây là lúc bạn thực sự biết bạn bè của bạn tốt bụng như thế nào, khi 
họ cố gắng hết sức để đánh thức bạn mỗi sáng, và bào chữa cho việc bạn đi học muộn hoặc 
kết nối internet kém. Em biết đây mới chỉ là 2/3 chặng đường học tập của mình và vẫn còn 
một chặng đường dài phía trước đang đợi em. Xin lỗi vì lúc nào cũng bướng bỉnh và không 
đủ trưởng thành để hiểu được sự quan tâm, tận tình, ân cần của mọi người. Em xin cảm ơn 
vì tất cả mọi thứ! Hãy sống hạnh phúc và sống lạc quan. 
   
Kayla  
Em đã ở trường này gần 6 năm. Em rất hạnh phúc với giáo viên và bạn bè. Mặc dù đôi khi có 
một chút khó khăn, nhưng đồng thời cũng rất vui. Mọi người đã dạy cho em nhiều bài học 
mới hữu ích cho cuộc sống hàng ngày. Điều em thích nhất là những lần cả lớp cùng nhau 
chơi game và làm việc đoàn kết. Cảm ơn các thầy cô đã ở bên cạnh em và chấp nhận những 
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tật xấu của em, và ủng hộ em trong suốt thời gian dài. Hơn nữa, em đã có nhiều người bạn 
tốt, những người luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất và giúp đỡ em mọi lúc. 
 
Jason 
Em đã học tập tại SIS @Vung Tau đến nay đã hơn 5 năm và đó là một hành trình đáng kinh 
ngạc! Em không thể yêu cầu một nhóm bạn tốt hơn nhóm này. Cùng cười, cùng khám phá, 
chúng em tạo ra rất nhiều ký ức và trở nên đoàn kết với nhau như một gia đình! Tất cả mọi 
người, bao gồm cả bạn bè cùng trang lứa và giáo viên đã giúp em phát triển và làm cho tương 
lai của em tươi sáng hơn. Với sự giúp đỡ tận tình của các bạn, em tiếp thu rất nhiều kiến thức 
trong và ngoài trường, không chỉ là một học sinh có học lực giỏi mà còn là một con người tốt, 
biết tiếp thu và lắng nghe mọi người. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được sự biết ơn vì 
những gì các bạn đã làm cho em và em thực sự đánh giá cao điều đó! Cảm ơn các thầy cô 
đã ủng hộ và động viên em trong những năm qua! Cá nhân em hy vọng được làm việc cùng 
các thầy cô nhiều hơn trong tương lai. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô! 
 
Minh Anh 
Mặc dù em chỉ học tại trường chưa đầy 2 năm, nhưng đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong 
cuộc đời em. Em không thể tưởng tượng rằng em có thể kết bạn với nhiều người bạn đóng 
vai trò quan trọng trong cuộc sống của mình như vậy. Nhưng điều đó không thể xảy ra nếu 
không có sự hướng dẫn của tất cả các giáo viên trong nỗ lực định hình chúng ta thành những 
công dân hữu ích và cao quý trên thế giới. Em rất biết ơn khi được ở dưới mái nhà nhà vì 
thầy cô đã luôn mang đến cho chúng tôi những bài học ý nghĩa và thú vị. Em sẽ nhớ tất cả 
những khoảng thời gian vui vẻ và khó khan đã trải qua, đó là kinh nghiệm quý giá nhất mà 
em không thể mua được bằng tiền. Mong rằng sau này dù có đi đến đâu, chúng ta cũng sẽ 
phấn đấu hết mình và kiên cường. 
 
Jin 
Là học sinh tại SIS từ khi lên 5 tuổi, em đã thấy rất nhiều thầy cô đến và đi. Mỗi giáo viên từng 
dạy em đã cho em vô số bài học quý giá, và đã định hình cho em trở thành con người của 
ngày hôm nay. Em rất biết ơn những thầy cô cùng bạn bè đã giúp đỡ em trên hành trình của 
mình, hướng dẫn em vào thế giới thực. Em sẽ rất nhớ từng khía cạnh của ngôi trường này 
và những kỷ niệm đẹp mà em sẽ trân trọng trong suốt quãng đời còn lại của mình. Sau hơn 
10 năm học tập tại đây, và khi nhìn lại, em thực sự có một số tiếc nuối. Bây giờ, con đường 
phía trước sẽ khó khăn hơn rất nhiều, dù em sẽ không bỏ cuộc, nhưng chắc chắn rằng sẽ 
khiến cảm thấy khoảng thời gian trước đây thật dễ chịu.  
 
Tony 
SIS Vũng Tàu đã dạy em rất nhiều điều không chỉ là kiến thức sách vở. Em đã học tập ở đây 
được 11 năm, ngôi trường này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của em và đã định hình em nên 
con người của em. Em sẽ không bao giờ quên tất cả những bài học cuộc sống đã được dạy 
và đúc kết ở đây, và em sẽ mang chúng vào tương lai của mình. Vì em đã học ở đây lâu năm, 
nên em sẽ nhớ tất cả những người bạn, tất cả các lớp học chúng em đã ngồi cùng nhau, tất 
cả những rắc rối mà chúng em đã cùng nhau trải qua. SIS đã tạo ra một môi trường vui vẻ 
cho học sinh bằng cách có rất nhiều hoạt động và sự kiện. Em muốn gửi lời cảm ơn đến tất 
cả các giáo viên và học sinh ở SIS vì nếu không có họ, em sẽ không như ngày hôm nay và 
em sẽ không phát huy hết tiềm năng của mình. Khi em mới bắt đầu ở SIS, em luôn nghĩ rằng, 
sẽ còn rất lâu nữa cho đến khi mình đạt được IGCSE và em thậm chí không thể tin rằng ngày 
đó sẽ đến. Chỉ trong nháy mắt, chúng em đã tốt nghiệp rồi. Cảm ơn sự tận tâm và kiên nhẫn 
của các thầy cô. Chúng em yêu cách các thầy cô giảng dạy, kiến thức thầy cô chia sẻ. Em 
chân thành cảm tất cả sự quan tâm và tình yêu mà thầy cô đã đặt vào các bài học của mình. 
 
 
Chuyến Thăm Trại Trẻ Mồ Côi- Mr Victor 
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Đã gần 2,5 năm kể từ lần cuối chúng tôi đến thăm trại trẻ mồ côi cộng đồng địa phương. 

Covid không chỉ ảnh hưởng đến chúng tôi tại SIS VT mà còn khiến những đứa trẻ ở trại trẻ 

mồ côi không được phép có bất kỳ người thăm nào hoặc bất kỳ tương tác nào bên ngoài bức 

tường của chúng. 

Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi được phép đến thăm, học sinh và nhân viên tại SIS VT đã vận 

động quyên góp trong 3 tuần từ thức ăn, đến quần áo.  

Vào thứ Hai, các học sinh IGSCE đã mang các phần ủng hộ bằng xe buýt đến cho các em. 

Các em nhỏ rất hào hứng khi được phát đồ ăn nhẹ và nhận quà từ các anh chị IGCSE. 

Điều này chắc chắn không thể thực hiện được nếu không có sự hào phóng từ quý phụ huynh. 

Chúng tôi hy vọng SIS VT sẽ tiếp tục là trụ cột của cộng đồng và luôn hỗ trợ cho các trẻ em 

tại trại trẻ mồ côi. 

 
6G- Toán Học- Ms Dung  
 

 

Vận dụng kiến thức toán học để làm mô hình rô bốt (ứng dụng kiến thức hình khối đặc), mô 
hình cầu chịu lực nặng (ứng dụng kiến thức về tam giác) và mô hình hệ mặt trời (toán học 
và khoa học). Các em học sinh rất hào hứng với việc tạo ra sản phẩm và ứng dụng những 
gì đã học.  
 

Ngắm Nhìn Thế Giới Trong Không Gian 3D- Ms Germila 3G  
Các em học sinh lớp 3 Song ngữ đã lạc vào không gian 3 chiều với kính 3D do chính các em 
thiết kế. Hoạt động này là một trò chơi thay đổi cho các em học sinh đang học về các thành 
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phố trên thế giới. Với những cặp kính 3D tự mình chế tạo, các em học sinh đã có một chuyến 
tham quan ảo tới các thành phố khác nhau, từ New York đến London đến Moscow và một số 
thành phố ở châu Á. Các em được xem những hình ảnh không gian 3 chiều của các phong 
cảnh và địa danh nổi tiếng. Trải nghiệm này cải thiện đáng kể chất lượng học và dạy của cả 
học sinh và giáo viên và nhất là học sinh có rất nhiều niềm vui khi thực hành, học hỏi và khám 
phá.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ Tốt Nghiệp Của Khối Song Ngữ  

 
Năm học 2021 – 2022 là một trong những năm học đặc biệt với thầy, trò khối Song ngữ của 
trương Quốc tế Singapore tại Vũng Tàu: hơn nửa chặng đường thầy, cô và học trò chỉ được 
nhìn nhau, trao đổi với nhau qua màn hình máy tính. Khi chúng ta vui mừng tề tựu đến trường 
lại phải vừa học vừa chống dịch. Một lần nữa chúng ta đã chiến thắng tất cả để mang lại niềm 
vui trọn vẹn trong ngày tổng kết năm học.  
Nhìn lại hành trình của năm học, thầy và trò không khỏi xúc động, mừng vui trước những cố 
gắng và thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua. Dù khó khăn, vất vả nhưng cả thầy 
và trò nhà trường luôn nỗ lực dạy và học để mang lại kết quả tốt nhất. Những gương mặt 
rạng ngời niềm vui bước lên bục nhận giấy khen, quà tặng và phần thưởng ý nghĩa. Những 
kết quả đặc sắc qua kỳ thi IOE, Violympic, … từ cấp thành phố đến cấp Quốc gia, những học 
sinh Xuất sắc, Vượt trội, Tiêu biểu, những bạn nhỏ nhảy múa reo vang, thật xứng đáng và 
hạnh phúc biết bao. Tạm biệt năm học cũ, thầy cô chỉ mong sao các em luôn giữ được nét 
hồn nhiên, có một trái tim giàu thương yêu và được yêu thương, khôn lớn, trưởng thành và 
là người có ích mai này.  
Một năm học lại trôi qua để ta đến với một năm học mới, một hành trình mới lại bắt đầu cho 
ta niềm tin vào tương lai tươi sáng. Tạm biệt năm học 2021-2022, chào đón năm học 2022-
2023 với nhiều thắng lợi mới!  
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Cựu Học Sinh IGCSE Thăm Trường  
 Tina Nguyễn 
Bây giờ là năm 2022, vậy là em đã tốt nghiệp IGCSE được 2 
năm. Em đã rất bồi hồi khi quay lại thăm trường. Đi thăm mọi 
ngóc ngách trong trường gợi lại cho em từng kỷ niệm mà em đã 
trải qua trong suốt 5 năm học tại trường Quốc tế Singapore.  
Em nhớ từng buổi học ngoài giờ, tập “bước nhảy ngôi sao” với 
thầy Victor, những bài kiểm tra đầy áp lực môn viết với thầy 
Joshua, từng thí nghiệm khoa học với thầy Mark, những giờ toán 
học phức tạp nhưng vui nhộn với thầy Seamus, những giờ học 
kinh tế thư giãn với thầy Reuben, và giờ sinh hoạt lớp với thầy 
Joshua tạo ra mối liên kết tốt nhất giữa thầy và trò.  
Mỗi phần kiến thức và ký ức đều được lưu giữ trong kho tàng ký 
ức mà em không thể quay lại được nữa nhưng chúng đã trở 
thành nền tảng vững chắc nhất để em trưởng thành hơn mỗi 

ngày.  
Hiện tại, em đang là học sinh của trường LaSalle College of Arts tại Singapore. Cuộc sống ở 
nước ngoài có quá nhiều khác biệt với nơi em từng sinh sống. Em đã có một năm để chuẩn 
bị, nhưng khi tới một đất nước khác có rất nhiều thách thức với em như nơi ở, những chuyến 
bay, thủ tục giấy tờ, và cuộc sống mới ở trường. Tất cả em phải tự mình sắp xếp tất cả ở tuổi 
17. Có quá nhiều thử thách khiến em đôi khi khóc sưng mắt. Việc học nặng nề khiến em 
không ngủ được nhưng thật lòng, những kiến thức học tại trường Quốc tế Singapore giúp em 
rất nhiều trong học tập và cuộc sống.  
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trong, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả 
giáo viên đã giúp em trưởng thành hơn, tốt hơn, trở thành một Tina như ngày hôm nay.  
 

 Minh Hoang  
  
Khi em viết những dòng này, em vừa mới ghé thăm thầy cô, bạn 
bè và nhân viên tại ngôi trường yêu dấu- Trường Quốc tế Singa-
pore tại Vũng Tàu. Em cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc khi có 
rất nhiều kỉ niệm về áp lực, trải nghiệm mới trong học tập, tham 
gia các sự kiện ở trường như Hội chợ khoa học, chuẩn bị cho các 
hoạt động ở lớp, và ôn tập cho các kì thi. Nhờ đó, em luôn biết ơn 
những thói quen học tập mà em có được khi còn là học sinh tại 
trường Quốc tế Singapore Vũng Tàu, giúp em cải thiện kĩ thuật 
học tập của mình. Tất cả những điều này đã góp phần giúp em tự 
mình vượt qua bài tập năm nhất khi theo học chương trình đại học 
tại đại học RMIT.   
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Thành thật mà nói, sau khi tốt nghiệp IGCSE, bố mẹ em đã quyết định em nên đi du học ở 
Úc, Singapore hoặc vào một trường đại học Mỹ ở Singapore. Nhưng khi dịch Covid-19 bùng 
lên vào năm 2020, tất cả kế hoạch của em không thành, em chỉ có thể ở lại Việt Nam và phải 
bỏ dở việc học tại Buffalo University ở Singapore. Mọi thứ đến quá nhanh khiến em cảm thấy 
trống rỗng và không thể suy nghĩ hay có bất kỳ ý tưởng nào về những gì nên làm tiếp theo. 
Tuy nhiên, “ở cuối đường hầm sẽ có ánh sáng”,  em tích cực chơi thể thao để khỏe mạnh 
hơn. Em cũng xem nhiều tin tức thế giới, đọc báo, tạp chí để tăng cường tri thức cho bản 
thân. Không chỉ vậy, một số bạn thân cũ trong lớp IGCSE (như Giang, Stephen, Kevin, ...) 
cũng khuyên em nên học khóa Dự bị đại học qua Internet, giúp em tiết kiệm thời gian và vẫn 
có thể bắt kịp để nộp hồ sơ vào RMIT vào tháng 10 năm 2021. Thực ra, học trực tuyến đòi 
hỏi mình phải có trách nhiệm và ý thức tự giác học bài, ôn bài trước khi lên lớp, tham khảo ý 
kiến thầy cô và làm cả bài tập về nhà.  
Hiện tại em đang theo học tại Đại học RMIT, thành phố Hồ Chí Minh. Em mới học học kỳ 3 
nghĩa là em vẫn là sinh viên năm nhất.   
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, em chỉ muốn truyền cảm hứng đến các bạn 
học sinh nhỏ tuổi đang theo học tại Trường Quốc tế Singapore Vũng Tàu rằng: "Bất kỳ ai cũng 
có thể thành công nếu luôn cố gắng và không bỏ cuộc"  
 
KIK đi dã ngoại! – Ms Dede  

  

 

 

 

 

 
Vào ngày 17 tháng 6, các em học sinh khối Mẫu giáo đã có chuyến dã ngoại tới Nông trại sinh 
thái ở Bà Rịa. Các em đã trải nghiệm làm nông dân nhí, cho gia súc ăn, gieo hạt, và học thêm 
về trồng trọt. Các em đã có chuyến đi đầy thích thú.  
 
 
 
SIS-Vũng Tàu Vô Địch Chung Cuộc Cuộc Thi Đánh Vần (Spelling Bee) Toàn Hệ Thống  
  
SIS Vũng Tàu đã làm nên lịch sử khi giành chức vô địch trong cuộc thi đánh vần (Speliing 
Bee) toàn hệ thống lần 1. Nhà vô địch của chúng ta đã đánh bại các thí sinh từ 6 cơ sở khác 
của hệ thống SIS và cho thấy không chỉ sự thông minh mà cả sự duyên dáng khi chịu áp lực 
cuộc thi. Ở khối tiểu học, Aletheia Isis Lauderes (lớp 3 Quốc tế) đã cán đích ở vị trí đầu tiên 
và không quá xa ở phía sau, cũng là học sinh ở trường chúng ta, Phạm Hoàng Vĩnh Thụy 
(lớp 4 Song ngữ) về vị trí thứ 2. Khối trung học cơ sở, Phạm Hoàng Xuân An (lớp 6 Quốc tế) 
được tuyên bố là đồng quán quân chung cuộc với thí sinh đến từ SIS Đà Nẵng! Chúng tôi rất 
tự hào cách các em học sinh của chúng ta bước đến với thử thách với sự quyết tâm và kiên 
nhẫn. SIS Vũng Tàu đơn giản là ngôi nhà của những nhà vô địch Spelling Bee. Hi vọng rằng 
các thí sinh tiếp theo của chúng ta sẽ tiếp tục với chuỗi chiến thắng này!  
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Lễ Tốt Nghiệp  
 
Lễ tốt nghiệp năm học 2021-2022 được tổ chức vào ngày 30/6. Tham dự có Ông Peter Baker 
- Giám đốc Giáo dục của Tập đoàn Quốc tế Kinder World và Bà Phạm Minh Hồng Phó Giám 
đốc Vận hành.  
 
Do các quy định phòng chống Covid- 19 vẫn còn được áp dụng nên chúng tôi không thể tổ 
chức lễ tốt nghiệp cho tất cả phụ huynh và các em học sinh tham dự. Chỉ có một số các em 
học sinh từ khối mẫu giáo đến IGCSE tham gia buổi lễ và mang tới một số tiết mục diễn cho 
các khách mời tham dự.   
 
Ông Peter Baker đã trao chứng chỉ cho nhiều giải thưởng khác nhau và trao bằng tốt nghiệp 
cho các em học sinh IGCSE. Các nhiếp ảnh gia và quay phim chuyên nghiệp đã có mặt để 
ghi lại sự kiện, và sẽ sớm được gửi tới quý phụ huynh.  
 
Chúng tôi hi vọng năm tới tất cả mọi người sẽ được tham gia lễ tốt nghiệp mà không gặp phải 
bất cứ hạn chế nào.  
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Xin chúc mừng tất cả các nhà vô địch của chúng ta từ cuộc thi STEM, cuộc thi đánh vần 
Spelling Bee, tới các nhà vô địch đã quay lại trường học sau thời gian giãn cách xã hội và 
tham gia kì thi cuối năm.  
Chúc tất cả mọi người có một kỳ nghỉ lễ nhiều niềm vui và an toàn và mong được chào đón 
các em học sinh trở lại trong một năm học mới. Trường mở cửa trở lại vào Thứ Hai ngày 8 
tháng Tám.  
 


