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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Học phần Một sắp kết thúc và trong tháng Chín vừa qua đã có rất nhiều hoạt động thú vị cả ở 
trong và ngoài lớp học. Trọng tâm học tập của tháng này xoay quanh các chủ đề “Trường Mẫu 
giáo của em”, “Đồ chơi của em”, “Quần áo” và đặc biệt là “Tết Trung thu”. Tôi đánh giá cao 
những nỗ lực không ngừng nghỉ của các giáo viên để mang đến những hoạt động thú vị và 
đầy sáng tạo khiến các con luôn yêu thích việc học tập. 
 
Thứ Hai tuần trước, toàn trường đã có một Tết Trung thu đáng nhớ. Tất cả các bạn nhỏ đã 
đến trường trong những bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc. Năm nay, các con đều háo 
hức hòa mình vào không khí lễ hội bằng việc tham gia các trò chơi trong buổi sáng và hoạt 
động rước đèn lồng dọc hành lang lớp học. Điều đặc biệt ở chỗ các giáo viên đã gắn đèn led 
vào đèn lồng và hành lang được tắt đèn để tiết mục rước đèn có được hiệu ứng đẹp nhất. Xin 
cảm ơn chú Nghị và cô Roan (giáo viên môn Thể dục) đã mang lại cho các con một màn múa 
Lân ấn tượng, cảm ơn chú Ninh đã đem đến cho ngày hội những tiếng trống rộn ràng và cảm 
ơn bác Giang - trong vai Chú Tễu đã mang đến cho các con những tiếng cười sảng khoái. 
Năm nay, các học sinh  cũng được tham gia nhiều trò chơi do cô Thùy Linh và cô Duyên phụ 
trách. Sự tỉ mẩn, cố gắng trong việc trang trí Trường bằng những tác phẩm thủ công sáng tạo 
của các giáo viên đã được đền đáp xứng đáng bởi vẻ hào hứng trên khuân mặt và ánh mắt 
đầy ngưỡng mộ của các con khi đến trường. Đây thực sự là một sự kiện đáng nhớ với tất cả 
mọi người!  
 
Trong tháng này, Trường chúng ta cũng vui mừng chào đón đoàn sinh viên đến từ Khoa Giáo 
dục Mầm non, trường Đại học Swinburne, Melbourne, Úc. Đoàn  do cô Julie Godwin phụ trách, 
người mà tôi tin rằng rất nhiều Phụ huynh còn nhớ với cương vị Hiệu trưởng trường Mầm Non 
Quốc tế KinderWorld tại Tháp Hà Nội. Chuyến đi là một phần trong chương trình học của các 
thực tập sinh, nơi các cô có cơ hội tìm hiểu mô hình giáo dục mầm non của Việt Nam và làm 
việc cùng các giáo viên bản địa.  Các sinh viên Swinburne đã rất nhiệt tình tham gia các hoạt 
động trong lớp để hiểu hơn về trẻ em trong các nền văn hóa khác nhau. Trong thời gian lưu lại 
tại trường, các sinh viên đã đọc truyện cho học sinh và khuyến khích các em sử dụng Tiếng 
Anh. 
 
Những ngày quan trọng trong tháng 10: 
 
Từ ngày 15/10 đến ngày 19/10: Nghỉ hết Học phần Một 
Ngày 11/10 – Bắt đầu Học phần Hai 
 
 
Hiệu trưởng 
Estelle Brown 

http://www.kik.edu.vn/
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Các hoạt động thủ công chuẩn bị cho Tết Trung 
thu  
 
Trong tháng chín, Lớp Prep Tiger Beetles khá bận 
rộn với các hoạt động thủ công chuẩn bị cho Tết 
Trung Thu. Các em học sinh đã rất hào hứng tô 
màu cho những chiếc mặt nạ và những bức tranh 
thuộc chủ đề Trung thu. Qua hoạt động này, các 
con đã thể hiện nhiều kỹ năng một cách rất khéo 
léo và sự kiên nhẫn khi dành thời gian để vẽ, cắt và 
dán giấy để tạo nên những con rối sư tử cũng như 
trang trí những chiếc đèn lồng cho màn rước đèn. 
Các con cũng đã rất vui khi tự mình làm ra nhiều 
sản phẩm thủ công và hiểu hơn về các phong tục 
tập quán của Việt nam trong dịp lễ tết đặc biệt này.  

 
Ngày xưa, bố mẹ và ông bà thường làm những 
chiếc mặt nạ giấy cho con cháu mình trong dịp Tết 
Trung thu. Mặt nạ giấy có nhiều hình dáng khác 
nhau như hình con vật hay hình mặt cười ngộ 
nghĩnh được làm từ vật liệu chính là bột sắn luộc 
thành keo và để khô. Các bạn nhỏ trong Lớp K2 
Dragonfly của chúng ta đã rất thích hoạt động trang 
trí mặt nạ và rất vui khi được đeo chúng trong Tết 
trung thu. 

 

Tết Trung thu là một dịp đặc biệt với mỗi học sinh 
vì các em được chuẩn bị những chiếc đèn lồng 
xinh xắn, những chiếc mặt nạ hình các con vật và 
được tham gia rước đèn. Đặc biệt hơn, các học 
sinh lớp K1 Grasshopper còn được làm bánh dẻo 
do bác Đỗ Linh hướng dẫn. Dưới đây là ba bước 
đơn giản mà các bé đã thực hiện để làm ra những 
chiếc bánh dẻo của riêng mình: 

Hoạt động tại các lớp 
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1. Trộn bột gạo nếp với nước đường và khuấy đều.  
2. Nhào bột kỹ, cắt bột thành những miếng nhỏ. 
3. Cho bột vào khuôn bánh Trung thu.  
Và những chiếc bánh Trung thu xinh xắn đã sẵn 
sàng! 
 

     

 
Chuyến dã ngoại của các lớp K1 tại TiniWorld - 
Indochina Plaza 
 
Chuyến dã ngoại với chủ đề “Đồ chơi của em” đã 
diễn ra sinh động với nhiều hoạt động học tập hấp 
dẫn. Các bạn nhỏ Lớp K1 đã có cơ hội tham quan 
và vui chơi tại Trung tâm Giải trí TiniWorld. Tại đây, 
các em được chơi nhiều loại đồ chơi và tham gia 
nhiều hoạt động thể chất. Các em rất phấn khích vì 
có quá nhiều sự lựa chọn. Các khu vui chơi được 
chia thành từng phòng riêng biệt nên các em có thể 
dễ dàng chọn lựa hoạt động mình yêu thích như 
nhà bóng, câu cá, bể cát, đóng vai, khám phá giao 
thông và nhiều khu vực liên quan khác. Chuyến dã 
ngoại tới Tiniworld đã mang lại cho học sinh nhiều 
trải nghiệm thú vị và các em rất mong chờ cơ hội 
được quay lại nơi đây. 
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Các tiết học Tiếng Anh tăng cường tại lớp 

Nursery 

Tất cả các bạn nhỏ của lớp Nursery Larva đều yêu 

thích giờ học với cô Anna. Các em rất vui mỗi lần 

cô vào lớp cùng chú rối đáng yêu Ruby Rabbit và 

đọc truyện với nhiều giọng nói khác nhau của các 

nhân vật. Sự thân thiện và nhiệt tình của cô Anna 

khiến các em rất tích cực tham gia giờ học của cô. 

Các lớp K2 và giờ học làm bánh Pizzas tại nhà 

hàng Al Fresco’s 

Trong Học phần một vừa qua, các lớp K2 học về 
chủ đề “Năm giác quan”. Các giác quan xúc giác, vị 
giác đóng vai trò rất quan trọng và để tăng cường 
kiến thức về các loại giác quan này, các học sinh 
đã đến thăm nhà hàng Al Fresco’s - nơi các em 
được quan sát và làm việc cùng các đầu bếp để 
làm ra những chiếc bánh pizza của riêng mình. Các 
em được thưởng thức một số món ăn Âu như 
pizza, khoai tây chiên kiểu Mỹ, gà rán và kem. Các  
em cũng nhớ các quy tắc ứng xử trên bàn ăn, sử 
dụng Tiếng Anh để miêu tả đồ ăn vừa nếm thử và 
chia sẻ về loại pizza mà mình ưa thích. 
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Những nghệ sĩ theo trường phái trừu tượng 
của lớp Prep Firefly  
 

Trong tháng này, sơn màu nước và nhạc cổ điển 

đã bao trùm không khí lớp học khi cả lớp thực hiện 

dự án Nghệ thuật Kandinsky. Kandinsky là một 

nhà sáng lập nghệ thuật tranh trừu tượng của thế 

kỷ 20. Các em đã tìm hiểu về loại hình nghệ thuật 

này, về ý nghĩa và sự đời của nó. Các em cũng 

được học rằng tất cả mọi thứ đều được tạo ra từ 

một chấm nhỏ và với những đường nét và hình 

khối, chúng có thể tạo nên một tác phẩm nghệ 

thuật trừu tượng tuyệt vời. Các em rất vui khi được 

tô màu bức “Các đường tròn đồng tâm” của riêng 

mình, sử dụng các màu sắc để diễn đạt cảm xúc 

trong không gian âm nhạc cổ điển. Hơn nữa, chính 

sự tò mò đã khiến các em đưa loại hình nghệ thuật 

này vào tiết học công nghệ trong phòng máy tính, 

nơi các em phát hiện việc vẽ “Các đường tròn đồng 

tâm” cũng có thể được thực hiện trên máy tính! 

Đây quả là một dự án thú vị và tất cả các học sinh 

đều mong muốn được tiếp tục khám phá những 

điều mới mẻ khác. 
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