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Thưa Quý Phụ Huynh,  

Trong năm học này, Trường Quốc Tế Singapore tại Nam Sài Gòn có 

sáu học sinh tham gia kỳ thi Olympic Toán Học Châu Á – Thái Bình 

Dương (APMOPS 2014). Đây là kỳ thi Toán Học quốc tế có uy tín 

được tổ chức thường niên với sự tham gia của hơn 1000 học sinh tới 

từ các quốc gia thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Trường 

chúng ta đã bắt đầu tham gia kỳ thi từ năm 2011 và tôi rất vui mừng 

thông báo rằng: đây là năm đầu tiên học sinh của chúng ta giành huy 

chương Đồng. Xin chúc mừng em Byungwook Yoo (Eric) – Học sinh 

lớp 7 Quốc Tế đã được nhận huy chương Đồng. Tôi cũng rất vui 

mừng thông báo các em còn lại trong đoàn học sinh tham dự cũng 

được nhận Giấy chứng nhận Tham dự kỳ thi này từ ban tổ chức, đó là 

các em: Ng Shuet Yee, Ryan Chow Week Keat, Nguyễn Nam 

Nguyên, Nguyễn Hữu Minh Triết and Kuchibhotla Siva Akhil. 

Ngày Hội Bơi Lội 

Từ ngày 17 tới ngày 20 tháng 6, Trường Quốc Tế Singapore đã tổ 

chức Ngày Hội Bơi Lội dành cho các em học sinh của Trường. Trong 

suốt thời gian diễn ra ngày hội, Các em học sinh đã thi đấu hết mình 

cho đội của mình với một sự nhiệt huyết cao độ và tinh thần đồng đội 

tuyệt vời. Chúng tôi rất vui khi được chứng kiến các em tương trợ lẫn 

nhau trong học tập cũng như trong vui chơi, thi đấu. Nhân đây nhà 

trường xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Siobhan – trưởng ban tổ 

chức Ngày hôi lần này và các thầy cô trưởng các ban thể thao của 

nhà trường đã hỗ trợ nhiệt tình góp phần vào thành công của Ngày 

Hội Bơi Lội. 

Giải Đấu Bóng Bàn 

Thứ Tư, ngày 11 tháng 6 năm 2014, Trường Quốc Tế Singapore đã tổ 

chức Giải Đấu Bóng Bàn với các đội tham dự đến từ Trường Quốc Tế 

Singapore, Trường Quốc Tế ABC và Trường Quốc Tế Anh. Tôi rất vui 

mừng được thông báo, đội U14 của Trường Quốc Tế Singapore đã 

giành cúp vô địch. Nhà trường rất vinh hạnh khi giải đấu nhận được 

sự quan tâm và tham gia của rất nhiều các em học sinh, chúng tôi hi 

vọng giải đấu sẽ trở thành sự kiện thường niên với sự tham gia tranh 

tài của nhiều trường hơn trong năm tới đây. Nhà trường xin gửi lời 

cảm ơn tới thầy Jacob đã tổ chức sự kiện này! 

 

Em Byungwook Yoo (Erik)-Lớp 7 Quốc Tế nhận 

chứng nhận Huy Chương Đồng kì thi APMOPS 

TẦM NHÌN 

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp 

những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm 

đào tạo ra những công dân toàn cầu.   

SỨ MỆNH 

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong 

một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, 

đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để 

tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh. 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng 

 Thông điệp từ Cô Hiệu Phó 

 Thông điệp từ Phụ trách học vụ 

 Hoạt động của Hội Học sinh trong 
Tháng 6/2014 

 Thông tin Thể thao 

Tại Trường Quốc tế Singapore, Chúng 

tôi đào tạo nên những học sinh: 

 Tự tin và sáng tạo 

 Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt 

 Giao tiếp hiệu quả 

 Có ý thức văn hóa dân tộc 

 Năng động và hiểu biết 

 



 

Page 2 of 6 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ NAM SÀI GÒN     
Tháng 6 năm 2014 

 

                                                      www.kinderworld.net 

 

Địa Chỉ: Số 29, Đường số 3, Khu Dân Cư Trung 
Sơn, Ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình 
Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Số ĐT: (84-8)5431 7477   Fax: (84-8)5431 7471 
Hộp Thư: enquiry@saigonsouth.sis.edu.vn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bảng Điểm Học Kỳ 2 

Phụ huynh có thể nhận Bảng điểm của Học kỳ 2 từ ngày 7 tới ngày 

10 tháng 7. Nhà Trường sẽ không tổ chức Họp phụ huynh trong 

học phần này. Tuy nhiên, nếu phụ huynh muốn gặp giáo viên phụ 

trách lớp để trao đổi thêm thông tin về việc học của con em mình, 

Quý phụ huynh vui lòng liên hệ với văn phòng Trường để sắp xếp 

lịch hẹn với giáo viên. 

Đây sẽ là bản tin cuối cùng của năm học 2013 – 2014, tôi xin kính 

chúc Quý phụ huynh và các em học sinh một kỳ nghỉ hè vui vẻ và 

an toàn. Xin hẹn gặp lại tất cả các em học sinh khi năm học mời 

bắt đầu vào tháng 8. 

Thầy Shane Blood – Hiệu Trưởng 

Chúng ta đang tất bật chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp và Chương trình 

biểu diễn văn nghệ tổng kết năm học sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 

5 tháng 7 năm 2014 tại Nhà Hát Thành Phố. 

Trong Buổi Biểu Diễn Cuối Năm, chúng ta sẽ cùng chúc mừng các 

em học sinh lớp dự bị tiểu học tốt nghiệp và chuyển lên một bậc 

học cao hơn và chúc mừng các em học sinh GAC tốt nghiệp – cả 

thế giới rộng lớn với bao cơ hội mới đang mở ra trước mắt các em, 

các em sẽ bắt đầu một giai đoạn mới sau khi tốt nghiệp trung học 

phổ thông.  

Chủ đề của Chương trình biểu diễn văn nghệ tổng kết năm nay sẽ 

là Broadway – Nhạc Kịch. SIS sẽ giới thiệu “Những mảnh ghép từ 

sân khấu Nhạc Kịch Broadway” – mỗi lớp (từ K1 tới GAC) sẽ 

chọn một bài hát từ sân khấu nhạc kịch Broadway và thông qua 

những bài hát, những tiết mục nhảy múa, màn biểu diễn sẽ mang 

những giây phút giải trí, thư giãn tới cho những vị khách quý, quý 

phụ huynh, thầy cô và bạn bè các em. Thầy cô và các em học sinh 

đang luyện tập chăm chỉ để chuẩn bị cho các tiết mục của mình, 

thêm vào đó, trang phục biểu diễn cực kỳ đẹp mắt sẽ làm tăng 

thêm sự hấp dẫn của màn trình diễn.  

Tất cả các em đang mong chờ được thể hiện những tiết mục hay 

nhất trong buổi biểu diễn này. 

Cô Jilda Manson – Hiệu Phó 

Lễ Tốt Nghiệp GAC 

Lễ Tốt nghiệp là một sự kiện quan trọng đánh dấu cũng như ghi 

nhận vinh danh những thành quả đạt được của các em học sinh 

sau một quá trình nỗ lực học tập không ngừng. Chính vì vậy, 

Trường Quốc tế Singapore tại Nam Sài Gòn sẽ nỗ lực tổ chức một 

buổi lễ tốt nghiệp khó quên cho các em học sinh và các thầy cô.  

Sau khi hoàn tất chương trình GAC, các em học sinh sẽ bắt đầu 

một chương mới trong cuộc đời mình. Các em sẽ còn phải nỗ lực 

hơn nữa, học tập chăm chỉ hơn nữa để theo đuổi giấc mơ được 

theo học tại các trường đại học mà các em đã lựa chọn. 

 

 

Học Sinh tham gia Ngày Hội Bơi Lội 

Các em học sinh luyện tập chuẩn bị cho 

Chương trình Biểu Diễn Văn Nghệ Cuối Năm 

Em Bùi Hữu Thiên (Học sinh GAC-5 năm tại SIS) 

Business Management, RMIT University (Vietnam) 
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Giờ đây mặc dù các em đã rời xa mái trường này và đã là những 

cựu học sinh của Trường, chúng tôi luôn mong được tiếp tục đón 

nhận những chia sẻ của các các em về cuộc sống cũng như những 

thành công của các em trong tương lai tới dây. 

Năm nay, Lễ Tốt Nghiệp GAC sẽ được tổ chức tại khách sạn Rex 

vào thứ Hai, ngày 7 tháng 7 năm 2014. Các em học sinh GAC, cùng 

phụ huynh, bạn bè, thầy cô của các em và giáo viên các khối lớp, 

giáo viên bộ môn, học sinh IGCSE và A/AS Level sẽ cùng tham gia 

sự kiện này. Ông Antony Choi, đại diện từ công ty giáo dục ACT 

Education Solutions, Limited (AES)  sẽ trao giải thưởng cho Học 

Sinh Xuất Sắc Nhất và Học Sinh Tiềm Năng. Các em học sinh tốt 

nghiệp chương trình GAC sau khi nhận bằng tốt nghiệp, sẽ cùng dự 

tiệc tốt nghiệp và tham gia chương trình khiêu vũ.  

Bên cạnh đó, Các em học sinh tốt nghiệp chương trình GAC cũng 

sẽ tham gia biểu diễn văn nghệ trong Chương trình biểu diễn văn 

nghệ tổng kết cuối năm tổ chức tại Nhà Hát thành phố vào thứ Bảy, 

ngày 5 tháng 7 năm 2014.  

Lựa chọn Trường Đại Học và Chương Trình GAC 

Việc lựa chọn Trường Đại Học luôn là việc hứng thú nnhưng đầy 

thử thách đối với các em học sinh. Sẽ không bao giờ là quá sớm để 

bắt đầu suy nghĩ xem mình sẽ tiếp tục học ở đâu sau khi kết thúc 

chương trình học phổ thông. Để đưa ra lựa chọn, các em cần cân 

nhắc dựa trên những thế mạnh, điểm yếu, sở thích và niềm đam mê 

của mình. Các em cũng cần cân nhắc xem mình mong muốn đạt 

được những gì từ Trường Đại Học.  

Quy trình xin nhập học vào mỗi Trường Đại Học là khác nhau. Một 

số Trường quyết định tuyển sinh dựa trên kết quả học tập như Điểm 

Trung Bình Chung (GPA), trong khi đó, nhiều Trường lại dùng 

phương pháp toàn diện hơn là xem xét điểm học tập, việc tham gia 

vào các hoạt động ngoại khóa, bài luận và ý kiến đánh giá của giáo 

viên. Trong phần lớn các trường hợp khi các em học sinh quốc tế 

đến từ những quốc gia mà Tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ thì 

sẽ phải nộp kết quả thi TOEFL hoặc IELTS. 

Chương Trình GAC (Chứng Chỉ Đánh Giá Toàn Cầu) là chương 

trình học công nhận trên toàn thế giới.  GAC là chương trình dự bị 

đại học cung cấp cho học sinh những kiến thức học thuật, khả năng 

tư duy độc lập, kỹ năng Tiếng Anh và rèn luyện cho các em học sinh 

sự tự tin để có thể hoàn tất chương trình và đạt được bằng cử nhân 

tại các trường đại học trên thế giới. GAC là chương trình dự bị đại 

học duy nhất có bao gồm bài thi ACT. Tại Trường Quốc Tế 

Singapore Nam Sài Gòn, sau khi hoàn tất chương trình GAC các em 

học sinh sẽ nhận được Bằng tốt nghiệp chương trình phổ thông 

trung học của Trường, Điểm Trung Bình Chung GAC (GPA), kết quả 

thi ACT và điểm thi IELTS.  

Sau khi hoàn tất chương trình GAC, các em học sinh có thể nộp hồ 

sơ vào học trực tiếp vào bất kỳ trường đại học trên thế giới nằm 

trong danh mục trường đại học thuộc GAC Pathway Universities khi 

các em học sinh đáp ứng được yêu cầu về điểm trung bình chung 

và IELTS do mỗi trường đại học đặt ra. 

 

Em Trần Khánh Hòa (Học sinh GAC - 4 năm tại SIS)  

Business Management, Toyo University (Japan) 

Em Kim Ji Won (Học sinh GAC - 3 năm tại SIS) 

Multimedia, RMIT University (Vietnam) 

Em Nguyễn Thái Bảo (Học sinh GAC - 7 năm tại SIS) 

Business Management, Toyo University (Japan) 

Em Hòang Ngọc Hòai Thương (Học sinh GAC - 3 

năm tại SIS) 

Multimedia, RMIT University (Vietnam) 
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Để biết thêm thông tin về các trường đại học thuộc GAC Pathway 

Universities, Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo qua trang web 

sau: http://www.actinternationalservices.com/en/aesl/pathway.html 

Các trường Đại Học thuộc GAC Pathway Universities có mặt  tại các 

quốc gia như Úc, Canada, Indonesia, Malaysia, Mexico, Singapore, 

Thái Lan, Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam. Các em học sinh muốn nhập 

học vào những Trường Đại học không thuộc danh mục GAC 

Pathway Universities sẽ phải hoàn thành những thủ tục cần thiết 

theo yêu cầu của từng Trường.  

Cô Janelle Baker – Hiệu Phó 

Chúc các em học sinh tốt nghiệp chương trình GAC năm học 

này mọi điều may mắn và thành công! 

Thông qua bản tin trường  số cuối cùng của năm học 2013 – 2014, 

Chúng tôi xin ghi nhận những nỗ lực, cố gắng học tập và làm việc 

chăm chỉ của tập thể giáo viên và học sinh bậc trung học phổ thông. 

Năm học 2013 - 2014 là năm học đầy thử thách nhưng cũng ghi dấu 

không ít những thành công khi Trường chúng ta chính thức đưa vào 

giảng dạy thành công chương trình Cambridge AS Level. Chúng ta 

đã hào hứng cùng chào đón những học sinh mới của chương trình 

IGCSE 1 là những cựu học sinh của lớp 8 Quốc tế và lớp 9 Song 

ngữ. Tuy nhiên, cũng thật buồn khi phải chia tay các em học sinh  

cuối cấp, chương trình GAC. Các em học sinh tốt nghiệp chương 

trình GAC năm nay đã học tập tại Trường chúng ta từ ba đến bảy 

năm, giờ đây các em đang chuẩn bị cho một chặng đường dài phía 

trước: Học tập tại những Trường Đại Học mà các em đã lựa chọn. 

Học sinh GAC sẽ được phát thưởng trong Chương trình Biểu Diễn 

Văn nghệ tổng kết Cuối Năm được tổ chức tại Nhà Hát Thành Phố 

vào ngày 5 tháng 7 năm 2014. Đồng thời, Buổi Lễ Tốt Nghiệp chính 

thức cũng sẽ được tổ chức tại Khách Sạn Rex (Quận 1) vào ngày 7 

tháng 7. Buổi lễ tốt nghiệp này là sự kiện nổi bật của khối trung học 

phổ thông bởi tất cả các em sẽ cùng tham dự lễ tốt nghiệp, cùng ăn 

tối và khiêu vũ. Vé tham dự  các chương trình này được bán tại Văn 

phòng trường. 

Thay mặt khối phổ thông trung học, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp 

nhất tới tất cả phụ huynh, học sinh và giáo viên toàn Trường. Chúc 

tất cả mọi người có một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Chúng ta sẽ lại gặp lại 

nhau khi năm học mời bắt đầu vào thứ  Hai,  ngày 18 tháng 8 năm 

2014. 

Thầy Robert Gayst – Phụ Trách Học Vụ Khối trung học phổ 

thông 

Lới chào tạm biệt từ thầy  Simon Gibson  

Tôi muốn nhân cơ hội này để nói lời tạm biệt tới tất cả phụ huynh và 

học sinh của Trường Quốc tế  Singapore tại Nam Sài Gòn. Tôi sẽ kết 

thúc công việc tại Trường vào cuối năm học này. Ngày làm việc cuối 

cùng của tôi tại Trường là ngày 10 tháng 7 năm 2014. 

 

Em Cù Đình Huy (Học sinh GAC - 5 năm tại SIS)  

Business Management, RMIT University (Vietnam) 

Em Nguyễn Gia Kiều (Học sinh GAC – 6 năm tại SIS) 

Multimedia, RMIT University (Vietnam) 

Nguyễn Trần Minh Long (Học sinh GAC-6năm tại SIS 

Finance (Scholarship), Oregon State University, (USA) 

Nguyễn Thanh Tín (Học sinh GAC, 4 năm tại SIS) 

Game Development (United Kingdom) 

http://www.actinternationalservices.com/en/aesl/pathway.html
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                     Địa Đạo Củ Chi 

Tôi đã có quãng thời gian 6 năm làm việc tại Trường, khi xa trường, 

hành trang tôi mang theo sẽ là những kỷ niệm tuyệt vời và cảm xúc 

buồn khi rời xa. Tôi sẽ rất nhớ những học sinh thân yêu ở đây. Thật 

vinh hạnh và may mắn cho tôi khi được gặp gỡ các em và diện kiến 

Quý phụ huynh của Trường và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành 

đến tất cả mọi người đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian làm việc tại 

Trường. Tôi đã chứng kiến sự thay đổi và phát triển của Trường, tôi 

cũng rất vui khi được thấy khả năng và kết quả học tập của các em 

tiến bộ rõ rệt qua từng năm học. Học sinh của SIS đều rất ngoan và 

giỏi, tôi rất tự hào vì đã được giảng dạy các em trong suốt 6 năm qua.  

Tôi chúc các em sẽ tiếp tục thành công và thành công hơn nữa trong 

tương lai. 

Xin cảm ơn! 

Thầy Simon Gibson – Phụ Trách Học Vụ Lớp 5 - 9 

Thông tin từ Lớp Mẫu Giáo – Lớp 4 

Năm học 2013 - 2014 sắp kết thúc. Tất cả các em học sinh đã rất nỗ 

lực trong, học tập và có những tiến bộ trong nhiều trong năm học qua. 

Các em đã hoàn thành kỳ thi Học kỳ 2, kết quả thi là dẫn chứng cho 

những tiến bộ vượt bậc của các em so với Học kỳ 1. Thời gian này 

các em đang ráo riết tệp luyện chuẩn bị cho Chương trình Biểu Diễn 

Văn nghệ tổng kết Cuối Năm, để thông qua đó phô diễn tài năng của 

mình. Trong chương trình văn nghệ, chúng ta cũng sẽ được chứng 

kiến lễ tốt nghiệp của các em học sinh lớp dự bị tiểu học. Các em đã 

học tập rất chăm chỉ suốt năm học qua để chuẩn bị cho một bước tiến 

quan trọng – Vào Lớp 1. Các em đều rất giỏi! 

Cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc tới tất cả các em học sinh, phụ huynh 

cùng toàn thể nhân viên, giáo viên SIS một kỳ nghỉ hè vui vẻ, hẹn gặp 

lại các em trong năm học mới. 

Cô Kaye Tamarua – Phụ Trách Học Vụ Lớp Mẫu Giáo – Lớp 4 

Thông tin từ Chương trình Song Ngữ 

Một năm học sắp qua đi. Chương trình tham quan ngoại khóa Địa 

đạo Củ Chi đã giúp các em học sinh tìm hiểu về lịch sử Việt Nam 

trong thời kỳ chiến tranh. Từ đó, bồi dưỡng cho các em lòng yêu 

nước và yêu hòa bình. 

Địa đạo Củ Chi là một di tích lịch sử nổi tiếng thuộc xã Phú Mỹ Hưng, 

huyện Củ Chi. Có chiều dài 200km chạy ngoắt ngoéo trong lòng đất, 

sâu dưới đất gồm 3 tầng. Tầng thứ nhất sâu 3m, tầng thứ hai sâu 6m 

và tầng thứ ba sâu 8m, chiều cao mỗi tầng chỉ đủ một người đi lom 

khom. Đặc biệt địa đạo được làm từ dụng cụ thô sơ là lưỡi cuốc và 

chiếc xe xúc đất. 

Kết thúc chuyến đi với bao cung bậc cảm xúc, làm tăng thêm tình 

yêu vào hòa bình của các em học sinh chúng ta. 

  

Cô Phùng Thị Tuyết Minh –Hiệu trưởng Chương trình song ngữ 

 

Em Lưu Giai Huy (Học sinh GAC - 5 năm SIS) 

Business, University of New Hampshire (USA) 

Nguyễn Lương Lê Bảo (Học sinh GAC,5 năm tại 

SIS) 

Animation, MAGES Institute of Excellence (Singapore) 

Em Quan Chí Hải (Học sinh GAC - 5 năm tại SIS) 

Journalism, University of San Francisco (USA) 
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Hoạt động của Hội học sinh trong tháng 6 

 

Năm học 2013 – 2014 quả là một năm bận rộn của Hội Học Sinh với 

những công tác từ thiện. Các em học sinh đã vận động quyên góp 

một số tiền không nhỏ để giúp đỡ Quỹ Từ Thiện – Phẫu Thuật Vì Nụ 

Cười và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi những thiên tai ở 

khu vực Tây Nguyên. Hội Học Sinh xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể học 

sinh, giáo viên và nhân viên Trường đã giúp đỡ, ủng hộ rất nhiệt tình 

trong năm qua.  

Thầy Donovan Neethling – Trưởng Hội Học Sinh 

 

Thông tin thể thao 

 

Lại một “Năm thể thao” nữa qua đi tại SIS.  Năm qua, chúng ta đã ghi 

nhận rất nhiều  sự cố gắng và thi đấu hết mình của các em học sinh – 

những “vận động viên” đã và đang chứng tỏ “bản lĩnh” của mình. Xin 

chúc mừng và cảm ơn tất cả những huấn luyện viên – những người 

đã thể hiện sự tâm huyết của mình trong suốt các mùa giải thi đấu của 

năm qua.  

 

Bóng Bàn 

Có một số giải đấu đã diễn ra trong tháng mà chúng ta không thể 

không điểm lại trước khi bước vào kỳ nghỉ hè. Trước hết và quan 

trọng nhất phải kể tới Bóng Bàn. Chúng ta đã tổ chức Giải Đấu U14 

và U11 tại SIS. Giải đấu diễn ra trong hai ngày với bảy nội dung thi 

đấu. Tôi rất vui mừng được thông báo rằng, ở cả hai ngày, đội của 

Trường chúng ta đều dẫn đầu và chiến thắng ở cả hai giải. Hai trong 

số các đội của chúng ta đã giành vị trí quán quân và mang về thêm 

một chiếc cúp vô địch nữa cho bảng thành tích của mình.  Xin chúc 

mừng thầy Jacob và các đội tuyển bóng bàn nam gồm các em học 

sinh  đến từ lớp 5 tới lớp 9.  

 

Bóng Đá 

Chúng ta đã kết thúc mùa giải năm nay với những trận thi đấu của đội 

tuyển bóng đá U11 nam và nữ trong hai ngày. Đội tuyển nam đã liên 

tục gây sức ép lên các đối thủ của mình trong tất cả các trận đấu. Các 

em đã thi đấu hết mình trước những đối thủ mạnh nhất. Tuy vậy, các 

em còn thiếu một chút may mắn để có thể mang về chiếc cúp vô địch. 

Vị trí Á Quân cũng là một thành tích rất đáng khen cho các em. Xin 

chúc mừng! 

Đội tuyển nữ năm nay không có được thành công vì những tiền đạo 

giỏi nhất của chúng ta không thể tham gia do trấn thương ở vai. Các 

em cũng đã thể hiện tinh thần chiến đấu rất cao và kỹ năng rất tốt. 

Hãy tiếp tục luyện tập chăm chỉ! 

 

Khiêu vũ 

SIS đã trở thành tâm điểm trên sân khấu trong buổi biểu diễn của 

SISAC vừa qua. Sáu học sinh tới từ lớp 5 và lớp 6 đã bước lên sân 

khấu và biểu diễn như những “ngôi sao”. Các em đã tập luyện và biểu 

diễn những vũ điệu mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết trên nền nhạc ca 

khúc “Dynamite” của ca sĩ Taio Cruise. Thật vui khi được xem các em 

biểu diễn. Một màn biểu diễn tuyệt vời! 

Cô Siobhan Synnott – Giáo Viên Thể Dục 

 

 

Ngày Hội Bơi Lội 

Đội tuyển U14 tham gia giải thi đấu bóng bàn 

Các em học sinh nhảy trên nền nhạc ca 

khúc  “Dynamite” 


