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Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chúng ta đã trải qua một tháng 9 thật tuyệt vời! Tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ của Quý phụ huynh trong 
suốt hai tháng qua. Các bạn nhỏ của chúng ta đã đi vào nề nếp trong lớp học và cả trong thói quen 
hàng ngày. Các em đều đang bận rộn học tập và phát triển mỗi ngày! 
 
Tháng này, Trường tập trung rất nhiều vào hoạt động học tập STEM. Đặc biệt, trong tuần thứ 3 của 
tháng, mỗi ngày các con đều được tham gia vào một hoạt động STEM khác nhau. Các hoạt động này 
đã mang đến rất nhiều niềm vui không chỉ cho các con mà còn cho cả các giáo viên của lớp. Nhà 
trường xin cảm ơn các bậc phụ huynh đã đến tham dự buổi sáng STEM của chúng tôi vào thứ Sáu 
ngày 21 tháng 9 năm 2018 vừa qua. 
 
Trong tháng này, Nhà trường cũng tổ chức Tết Trung thu cho các con. Các con đều rất hào hứng đến 
trường trong những bộ trang phục truyền thống đẹp mắt vào sáng thứ hai đầu tuần. Các con đã được 
tham gia Lễ hội Trung thu tại Trường SIS Ciputra. Các anh chị bên Trường SIS cùng với một số bạn 
nhỏ trong lớp Prep của Trường chúng ta đã cùng trình diễn múa lân thật tuyệt vời. 
 
 
Nội quy của trường 
 
Quý phụ huynh thân mến, việc quý vị đưa con vào trong lớp học mỗi buổi sáng  thực sự rất quan trọng. 
Xin quý vị lưu ý về việc nên đưa các con đến lớp vào trước 8h30 sáng để sẵn sàng bắt đầu một ngày 
học mới và đón các con về trong khoảng thời gian từ 3h30 – 4h00 chiều. 
 
Và Quý vị vui  lòng ký vào sổ điểm danh hàng ngày cho các con.  
 
 
Đồng phục  
 
Hàng ngày các con phải mặc đồng phục khi đến trường. Riêng đồng phục thể dục được quy định mặc 
vào thứ Sáu hàng tuần và khi các con đi tham quan. 
 
Cảm ơn Quý vị đã dành thời gian đọc thư này. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc cần trao đổi thêm về về quá 
trình học tập của các con trong suốt năm học, quý vị 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 thuật 
 

http://www.kik.edu.vn/
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Lớp Nursery Integrated Bunny và trò chơi cảm nhận giác quan 

Trong tháng này, các bạn nhỏ Lớp Bunny Nursery song ngữ đã có cơ hội học hỏi tuyệt vời qua các trò 
chơi với gạo. Chơi với gạo không chỉ là một cách hay để các con học hỏi mà còn giúp thúc đẩy sự phát 
triển các giác quan của bé. Có nhiều cách sáng tạo để tham gia các trò chơi với gạo và các bạn nhỏ Lớp 
Bunny rất hứng thú với hoạt động này. Thông qua đó, các con có thể học được một số màu cơ bản như 
“Xanh, Đỏ, Vàng”. Trò chơi cũng giúp các con phát triển các kỹ năng vận động  tinh cần thiết cho việc 
luyện viết sau nay từ việc nhặt các hạt nhỏ, chuyền tay nhau, đong gạo hoặc rót gạo. Cac con lớp Bunny 
luôn yêu thích hoạt động thú vị như thế này.  
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Lớp K1 – Butterfly: làm Bánh Trung thu  

Tiếp nối chuỗi hoạt động chuẩn bị cho Tết Trung thu, ngày 21 tháng 9, Các bạn nhỏ Lớp K1 quốc tế 

đã được học cách làm Bánh Trung thu. Các con được học cách cho bột vào khuôn và ép để tạo 

thành hình Bánh Trung thu. Ngoài ra, lớp cũng rất bận rộn với việc làm đèn lồng và trang trí mặt nạ 

sư tử cho ngày Tết này! 
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Lớp K1 Penguin – Hoạt động STEM và lễ hội Trung thu 

Tháng này là một tháng thú vị đối với Lớp Penguin. Lớp tập trung nhiều vào các hoạt động trải nghiệm 

trong lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học). Các con rất thích thú tham gia vào các 

hoạt động STEM. Một số hoạt động trong tuần STEM bao gồm chơi với nước – vật chìm và vật nổi; vẽ 

bằng dầu ăn và màu thực phẩm; trải nghiệm với hoạt động lăn bi vượt chướng ngai vật và số đếm với hình 

khối. 
Các bạn nhỏ Lớp Penguin cũng rất hào hứng với Tết Trung thu. Các con được tham gia vào các hoạt động 

nghệ thuật, thủ công và làm Bánh Trung thu. Các con đã cùng phá cỗ Trung thu rất vui vẻ tại lớp với nhiều 

loại hoa quả và Bánh Trung thu. 

 

Các ngày quan trọng sắp tới: 

Ngày 12/ 10: Kết thúc học phần 1 
 

Ngày 15-19/ 10: Nghỉ học phần 1 

Ngày 24/ 10: Bắt đầu học phần 2  

Ngày 17-31/12: Nghỉ Giáng sinh 

 


