
 

 

E: enquiry@ciputra.kinderworld.edu.vn W: www.ciputra.kinderworld.edu.vn 
       

 T: (84-24) 37430360 

 

E: enquiry@ciputra.kinderworld.edu.vn  www.kinderworld.net 

KINDERWORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN @ CIPUTRA 

THÁNG TÁM 2018 

Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chào mừng Quý phụ huynh và các em học sinh đến với năm học 2018-2019 tại  Trường Mầm 
non KinderWorld tại Ciputra. 
 
Tôi rất vui mừng chào đón tất cả Quý phụ huynh và các em học sinh trường Mầm non KinderWorld tại 
Ciputra trong năm học này. Tôi mong rằng các con sẽ có một năm học mới đầy sáng tạo, vui vẻ và 
hiệu quả. 
 
Họp phụ huynh đầu năm học 2018 
  
Cảm ơn Quý phụ huynh đã tham dự buổi Họp phụ huynh đầu năm của Nhà trường. Đây là một cơ hội 

tuyệt vời để phụ huynh gặp gỡ giáo viên và giao lưu với các phụ huynh khác trong lớp của con mình. 

Trong buổi họp này, Nhà trường đã chia sẻ và thảo luận những mục tiêu và kì vọng cho năm học mới 

và giúp Qúy phụ huynh hiểu rõ hơn hơn về một ngày học của con ở trường. Tôi thấy rất vui khiQuý 

phụ huynh tới tham dự buổi họp đông đủ, tích cực giao lưu với các phụ huynh khác cũng như trao đổi 

với giáo viên của trường. Nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn trao đổi thêm, xinvui lòng liên 

hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp. Phụ huynh vui lòng đặt lịch hẹn với giáo viên lớp vào buổi chiều sau 

giờ học vì buổi sáng các giáo viên cần có mặt ở lớp để đón học sinh cũng như dạy học trong giờ. Nhà 

trường rất mong nhận được sự hợp tác và ủng hộ từ Quý phụ huynh. 

  
Nội quy của trường 
 
Tôi xin lưu ý, Quý phụ huynh nên đưa con đến lớp học mỗi buổi sáng trước 8h30 và đón con từ 3h30 
– 4h chiều.  
 
Phụ huynh vui lòng ký vào sổ điểm danh học sinh hàng ngày. 
 
Đồng phục  
 
Học sinh phải mặc đồng phục của trường hàng ngày. Đồng phục thể dục được mặc vào thứ Sáu hàng 
tuần và khi học sinh đi tham quan. 
 
Cảm ơn Quý phụ huynh đã dành thời gian xem Thư tháng này. Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc cần 
trao đổi trong suốt năm học, xin vui lòng liên hệ với tôi. Tôi rất vui khi được đón tiếp Quý vị. 
 
 
Trân trọng, 
 
Kelly Monos 
Điều phối viên phụ trách học vụ 
 

http://www.kik.edu.vn/
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Thông tin từ lớp học 

 

 

 

 

  

Lớp Bunny – Nursery Song ngữ 

Các học sinh lớp Bunny đang dần thích nghi với môi trường mới trừ một vài bé vẫn còn lưu luyến khi 

phải chia tay bố mẹ vào buổi sáng. Các con thích chơi đồ chơi và tham gia các hoạt động buổi sáng. 

Đặc biệt, các con rất hứng thú với hoạt động hát và vận động theo nhạc . 

Lớp  Penguin – K1 Song ngữ 
 
Học sinh lớp K1 - Chim cánh cụt đã hòa nhập rất nhanh và có thời gian rất vui vẻ làm quen với bạn mới,cô 

giáo mới và lớp học mới. Các con đã được trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị như hoạt động vòng tròn, 

học hát các bài hát về trường học,tô màu hình ảnh của trường, được làm quen với các giáo viên trong lớp 

và nhân viên văn phòng, cũng như các lớp khác. Các con cũng rất thích được tham gia các hoạt động nghệ 

thuật và thủ công với chủ đề trường học và bạn bè.Học sinh lớp Chim cánh cụt còn được học về các qui 

định trong lớp học và những quy tắc ứng xử với bạn bè, cô giáo và những người xung quanh. Các con rất 

hào hứng khi được cô giáo thưởng ngôi sao mỗi khi hoàn thành tốt công việc của mình. 
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Lớp Pony – K2 Song ngữ 

Các bạn lớp Pony đã có 1 tháng học tập đầu tiên thật vui vẻ tại trường. Các con rất thích thú được chơi, học tập, 

ăn uống và sinh hoạt cùng nhau mỗi ngày. Các con đã có thể ghi nhớ nội quy của lớp học, lắng nghe sự hướng 

dẫn của cô giáo, và luôn cư xử tốt với mọi người xung quanh. Vào những ngày cuối của tháng Tám, các con đã 

dành thời gian để trò chuyện về tình yêu dành cho đất nước Việt Nam, cùng cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt 

Nam trong Á vận hội Olympic 2018 và làm quốc kì Việt Nam thật đẹp. Tất cả các con đều rất hứng thú tham gia!!  

Lớp Tiger  
 
Lớp Tiger – Prep Quốc tế đã có những tuần học tập thú vị cùng nhau.  Các cô giáo đã dạy về âm và cách 
hình thành các từ vựng. Các con tìm hiểu về chủ đề gia đình và món ăn yêu thích, chủ đề lớp học và nội quy 
trong lớp, cũng như học về các cảm xúc khác nhau. Các con cũng được học về sự quan tâm, chia sẻ và giúp 
đỡ lẫn nhauđể thành những người bạn tốt. Bên cạnh đó, các con đã được học nhiều bài hát mới và lắng 
nghe những câu chuyện thú vị. 
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 Lớp Prep Song ngữ -  Cub 

Năm học này, cô và trò lớp 

Cub đang cùng tìm hiểu 

về các họa sĩ nổi tiếng. Các con đã 

bắt đầu với họa sĩ Wassily 

Kandinsky với những tác phẩm 

nghệ thuật tạo nên từ những đường 

nét và hình khối. 

 

Các con trong lớp Cub đã học được 
tất cả về các loại đường nét khác 
nhau mà chúng ta có thể vẽ ra, 
cũng như pha trộn màu sắc để tạo 
ra các màu mới - kết hợp toán học 
và khoa học vào các tiết nghệ thuật 
của mình. 
  
Các con đã có những tiết học nghệ 
thuật ngoài trời với phấn vẽ trên 
nền đất. Các bạn đã tái tạo tác 
phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất của 
Kandinsky là tác phẩm Farbstudie 
Quadrate hay  còn được gọi 
là Những hình vuông  với các vòng 
tròn đồng tâm. 
  
 

Các ngày quan trọng: 
2 tháng 9 (Chủ nhật): Ngày Quốc 

khánh 

3 tháng 9 (thứ Hai): Nghỉ lễ Quốc 

khánh 

24 tháng 9: Tổ chức lễ hội Trung thu 

tại trường 

12 tháng 10 (thứ Sáu): Kết thúc học 

phần 1  

 


