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Kính gửi Quý Phụ Huynh, 
 
Các học sinh đã trải qua một tháng Năm bận rộn với nhiều hoạt động chuẩn bị cho buổi 
Biểu diễn Văn nghệ cuối năm, Lễ Tốt nghiệp (dành cho học sinh lớp Dự bị Tiểu học) trong 
khi các giáo viên đang dần hoàn thiện bảng đánh giá quá trình học tập và portfolio cho học 
sinh. 

 
 
 
 
 

Quý vị đừng quên sắp xếp thời gian đến tham dự Lễ tốt nghiệp của lớp Dự bị Tiểu học và 
buổi Biểu diễn Văn nghệ cuối năm với thông tin chi tiết như sau: 
 
 
Ngày:   14 tháng 6 năm 2018 
Thời gian:  Từ 6:00 giờ đến 7 giờ 30 tối 
Điaạ điểm:  Học viện Âm nhạc Quốc gia 
Địa chỉ:  Số 77 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa,  
             Quận Đống Đa, Hà Nội 
 
 
 
Các Phụ huynh Khối Dự bị Tiểu học mong muốn con em mình tiếp tục  theo học lớp 1 tại 
Trường Quốc tế Singapore (SIS)  vui lòng đóng tiền chậm nhất vào ngày 13 tháng 6 
năm 2018 để được miễn phí ghi danh bổ sung. 
 
Quý Phụ huynh của các khối lớp còn lại vui lòng nộp học phí cho Năm học 2018 – 2019 
chậm nhất vào ngày 15 tháng 6 năm 2018 để xác nhận việc tiếp tục cho con theo học tại 
Trường. 
 
 
Các ngày quan trọng: 
 
Ngày 1 tháng 6 – Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 
Ngày 7 tháng 6 – Tổng duyệt Biểu diễn Văn nghệ và Lễ tốt nghiệp  
Ngày 14 tháng 6 – Biểu diễn Văn nghệ cuối năm và Lễ Tốt nghiệp 
Ngày 15 tháng 6 – Hạn cuối đóng Học phí – năm học 2018-2019 
Ngày 29 tháng 6 – Kết thúc năm học 2017 - 2018 
 
Hiệu trưởng 
Estelle Brown 
Head of Kindergarten

“Lights! Camera! Action!” 

http://www.kik.edu.vn/
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THÔNG TIN CÁC LỚP 

  

Lễ hội Chào Hè và Chạy bộ tại trường Quốc tế 

Singapore tại Gamuda Gardens 

Lễ hội Chào Hè và Chạy bộ được tổ chức tại 

trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens đã 

thành công tốt đẹp với sự tham gia tích cực của rất 

nhiều gia đình trong hệ thống KinderWorld. Mặc dù 

thời tiết có phần oi bức nhưng hầu hết mọi người 

đều dành thời gian thưởng thức các tiết mục giải trí 

trên sân khấu, tham gia các hoạt động thú vị và có 

những bữa ăn ngon miệng tại quầy hàng ẩm thực. 

Khu vực dành cho Học sinh khối Mẫu giáo đã rất 

bận rộn với các hoạt động vẽ mặt, sơn móng tay, 

xăm hình nghệ thuật và nhiều các thử thách yêu 

cầu khả năng sáng tạo (giáo trình STEM). Nhà 

trường chân thành cảm ơn Quý vị đã ủng hộ sự 

kiện. Xin chúc mừng các học sinh của trường ta 

đoạt giải trong cuộc thi chạy bộ – em Nguyễn Việt 

Quang, Phạm Hữu Nhật Vũ và He Siming – cả ba 

đều là học sinh lớp Prep Swordfish.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Cũng tại sự kiện này, thầy Peter Baker, Giám đốc 

Học thuật của Tập đoàn Giáo dục Kinder World, đã 

trao tặng tấm séc trị giá 626 triệu đồng cho tổ chức 

Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam. Đây là nỗ lực gây 

quỹ rất đáng hoan nghênh của tất cả các gia đình  

thuộc Hệ thống KinderWorld trong dịp Giáng sinh 

vừa qua! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  



  

 

 T: (84-24) 37940209 
 

E: enquiry@manorhanoi.kinderworld.edu.vn 
 

www.kinderworld.net 
 

KINDERWORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN @ THE MANOR, HANOI MAY 2018 

 

  

 Các lớp K2 tham quan Bảo tàng Phòng không -

Không quân 

Nằm trong chương trình học tập về chủ đề 
“Phương tiện giao thông đường Hàng không”, các 
giáo viên lớp  K2 đã đưa học sinh tới tham quan 
Bảo tàng Phòng không – Không quân trên đường 
Trường Chinh . Các em rất hào hứng khi ngắm 
nhìn nhiều loại máy bay được trưng bày cùng các 
thiết bị rada và các bộ quân phục đã được các phi 
công sử dụng khi tham gia chiến đấu giành độc lập 
tự do cho Việt Nam. Các em học sinh đều choáng 
ngợp khi được tới sát gần những chiếc máy bay 
quân sự, tò mò ngắm nghía và liên tục đặt các câu 
hỏi về những thứ mà các em thấy trong bảo tàng.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp Dự bị Tiểu học và các tiết học nấu ăn tại 

Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus 

Trong tháng Năm, tất cả các lớp Prep đều đã có 

những chuyến tham quan tới trường Cao đẳng 

Quốc tế Pegasus và cùng nhau làm món bánh 

donut phủ sô cô la. Sau khi lắng nghe các cô chú 

đầu bếp giới thiệu về các nguyên liệu và cách đong 

đếm nguyên liệu theo công thức, các học sinh lần 

lượt được nhào bột, cuộn bánh, trang trí bánh với 

sô cô la và các hạt trang trí đầy màu sắc. Khi quay  
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 về lớp, các em đều hào hứng ôn lại những trải 

nghiệm tại lớp học làm bánh và viết lại các bước 

thực hiện, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến khâu 

nướng bánh. Nấu ăn luôn là một trải nghiệm thú vị 

vì qua đây học sinh có cơ hội phát triển các kỹ 

năng giao tiếp và làm việc nhóm để cùng nhau tạo 

nên những món ăn ngon miệng. Những hoạt động 

này tạo cho các em những trải nghiệm thực hành 

và cơ hội để học sinh hiểu và áp dụng các kiến 

thức về toán và khoa học. 

 

 

 

 

 

 

Chương trình vui chơi tại Bể bơi Landmark 72 
 
Học sinh các lớp đều rất yêu thích những chuyến 
đi tới bể bơi Pool Garden – Landmark 72 hàng 
tuần. Bơi là một kỹ năng sống quan trọng, bởi vậy 
mục đích của chương trình này là giúp học sinh 
làm quen và giữ an toàn khi ở dưới nước cũng 
như giúp các em phát triển các kỹ năng vận động. 
Tôi rất mong Quý phụ huynh đồng ý cho con em 
mình tham gia chương trình này mỗi tuần để giúp 
các em có cơ hội “làm quen với môi trường nước” 
và phát triển các kỹ năng vận động, giúp các em 
học bơi sau này. Hầu hết tất cả các học sinh đều 
rất tự tin khi ở dưới nước, thích chơi cầu trượt và 
các đồ chơi dưới nước cùng thầy cô và các bạn.  
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Tuần lễ Quốc tế tại các lớp Dự bị Tiểu học – 
Chương trình Hội nhập  
 
Tháng Năm đã qua đi với khá nhiều hoạt động 
thú vị dành cho học sinh các lớp Prep - Chương 
trình hội nhập. Trong quá trình tìm hiểu về “Các 
quốc gia trên thế giới”, các giáo viên đã mời Phụ 
huynh và bạn bè từ nhiều nước như Hàn Quốc, 
Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Mỹ, Đan Mạch 
tới  trường và chia sẻ với các em những điều thú 
vị và các nét văn hóa nổi bật của đất nước mình. 
Các học sinh rất vui khi được biết các bạn của 
mình đến từ đâu và thế giới thật rộng lớn biết 
bao và trong đó có biết bao điều thú vị. Tuần lễ 
kết thúc với ngày hội Ẩm thực, khi các con mặc 
trang phục truyền thống và được thưởng thức 
nhiều món ăn đến từ nhiều quốc gia trên thế 
giới.  
 

 

 

 

 

 

 

 


