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Singapore International School witnessed a very special celebration of Children's Day this year 

on June 1st 2022. Our first celebration in two years, this was a special afternoon for all of our 

students and staff.     

This day was organized and prepared by our teachers and students of Year 8 for our young learners 

from Early Years to Year 7.  Special thanks must go to Ms Lorraine, Ms Kim Tri, Mr Jonathan 

and their many helpers. 

Our soccer field and basketball court were put to good use and a beautifully decorated entrance 

was constructed by Ms Duyen, Mr Hiep and office staff.  

Overall, this was an afternoon packed with laughter, joy and excitement.    

SIS wishes every child a very Happy Children’s Day!   

 

Năm nay, trường Quốc tế Singapore đã tổ chức một Ngày Quốc tế Thiếu nhi rất đặc biệt. Sau 2 

năm gián đoạn vì dịch bệnh thì đây là sự kiện đầu tiên- một ngày thật đặc biệt đối với tất cả các 

em học sinh và toàn thể nhân viên.  

Các giáo viên và các em học sinh Lớp 8 đã chuẩn bị và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho các 

em học sinh nhỏ tuổi từ Mầm non đến Lớp 7. Nhà trường xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cô 

Lorraine, cô Kim Trí, thầy Jonathan và sự giúp đỡ từ các thành viên khác. 

Nhà trường cũng đã tận dụng sân bóng và sân bóng rổ để tổ chức nhiều hoạt động thú vị cùng với 

một cổng chào được trang trí đẹp mắt do cô Duyên, thầy Hiệp và các nhân viên văn phòng thi 

công. 

Trên hết, đây là một buổi chiều tràn ngập tiếng cười, đầy ắp niềm vui và sự hứng khởi. 

Trường Quốc tế Singapore chúc tất cả các em có một Ngày Quốc tế Thiếu nhi thật vui vẻ! 

 

 

 

 


