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Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua Học phần 3 thật tuyệt vời. Trong Học phần này, các em đã được học 
rất nhiều kiến thức mới. Mỗi lần đi quanh trường, nhìn các em học sinh đang hăng say học tập, tôi 
đều cảm thấy rất vui và tự hào. Tuần cuối cùng của Học phần 3 đã được Nhà trường dành riêng cho 
các hoạt động STEM.  Mỗi lớp đều tập trung vào các hoạt động STEM riêng của mình và các em đểu 
vô cùng hào hứng tham gia các hoạt động này.  
 
Một số sự kiện quan trọng trong Học phần 4 
 
Chương trình Làm quen với nước 
 
Chương trình Làm quen với nước sẽ bắt đầu vào thứ Tư ngày mùng 8 tháng Năm. Mỗi tuần, các 
em học sinh sẽ đến bể bơi khoảng 45 phút và tham gia vào các hoạt động nhằm phát triển sự tự tin, 
giữ an toàn khi ở dưới nước, và bước đầu làm quen với các kĩ năng bơi. Quý vị vui lòng xem thời 
gian biểu Chương trình Làm quen với nước của các lớp như sau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày chụp ảnh kỷ niệm  
Năm nay ngày chụp ảnh kỷ niệm của trường được diễn ra vào thứ Hai ngày mùng 6 tháng Năm 
năm 2019. Quý phụ huynh vui lòng cho các em đi học đầy đủ và mặc đúng đồng phục của trường. 
 
Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm 
Các lớp đều đang luyện tập hăng say các tiết mục biểu diễn văn nghệ cuối năm và hứa hẹn một buổi 
biểu diễn thật tuyệt vời. Quý phụ huynh vui lòng thông báo sớm với Giáo viên lớp nếu con không thể 
tham gia buổi biểu diễn cuối năm. 
 
Năm nay Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 16 tháng Sáu năm 
2019. 
 
Những ngày quan trọng sắp tới: 
Ngày 30 tháng Tư –  Giải phóng Miền Nam  
Mùng 01 tháng Năm  –  Quốc tế lao động 
Mùng 06 tháng Năm  –   Chụp ảnh kỷ niệm  
Ngày 16 tháng Sáu       –   Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm  
Ngày 28 tháng Sáu       –           Kết thúc Học phần 4     
 
Trân trọng,  
Kelly Monos  
Điều phối viên phụ trách học thuật 
Kinderworld Ciputra 
 

Thời gian Thứ Tư Thứ Sáu 

9:00 - 9:45 Lớp K2 Quốc tế 
Lớp Nhà trẻ Quốc tế 
(Nur/K1) 

9:45 – 10:30 Lớp K2 Hội nhập 
Lớp Nhà trẻ Hội nhập ( 
Nursery) 

10:30 – 11:15 Lớp Prep Quốc tế Lớp K1 Hội nhập 

13:30 – 14:15   Lớp Prep Hội nhập 

http://www.kik.edu.vn/
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Bản tin tháng Tư năm 2019 
Lớp Nhà trẻ Hội nhập – Lớp Bunny 
 
Hoat động làm bánh Trôi 
 
Vào ngày Tết Hàn thực, trường Mầm non Kinderworld đã 
tổ chức một buổi học đặc biệt dành cho các em học sinh 
- học làm bánh Trôi. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, 
các em được tham gia vào nhiều công đoạn làm bánh 
khác nhau như: nhào bột, ấn dẹt, cho đường làm nhân 
bánh và nặn viên bánh trôi. Sau buổi học này, các em đã 
biết được tên gọi, các nguyên liệu cũng như hình dạng 
và màu sắc của bánh Trôi. Hoạt động này cũng giúp cho 
các em củng cố thêm về động tác xoay tròn và ấn dẹt mà 
các con đã được học. 
 

Lớp Nhà trẻ /Mẫu giáo Quốc tế - Lớp Butterfly 
 
Lớp Nhà trẻ/Mẫu giáo Quốc tế đã có một tháng học 
tập vô cùng hiệu quả. Các bạn nhỏ có cơ hội được 
nâng cao các kĩ năng như cắt, tập tô chữ, tô màu 
và sử dụng màu nước. Đây cũng là cơ hội giúp các 
em phát triển khả năng tạo hình và thể hiện bản 
thân.  Các em đã tham gia rất nhiều hoạt động tạo 
hình thú vị, trong đó, có một số hoạt động các bạn 
đặc biệt thích thú như tô màu bằng cà phê và tạo 
khối 3D. Các em cũng dần trở nên tự tin hơn trong 
việc đếm và nhận dạng con số. Ngoài ra, các em 
học sinh đã có cơ hội đến thăm Thủy Cung 
Vinpearl. Các em cũng rất thích các hoạt động 
ngoài trời cũng như các hoạt động trong giờ Thể 
dục, giờ học Tiếng Việt và giờ học Âm nhạc. 
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Lớp K1/K2 Quốc tế - Lớp Monkey 
Trong Học phần này, các em học sinhlớp Monkey 
đã được du ngoạn vòng quanh Thế giới để tìm hiểu 
về các quốc gia trên bảy Châu lục. Đặc biệt, các em 
có cơ hội  tìm hiểu về đất nước của các bạn trong 
lớp bao gồm Việt Nam và Ấn Độ. Các em được học 
làm bánh trôi và tìm hiểu về trang phục cũng như 
các món ăn truyền thống của Việt Nam. Các em 
cũng được tìm hiểu về Ấn Độ qua các điệu nhảy 
Bollywood nổi tiếng và tập nhảy một vài điệu nhảy. 
Cả lớp cùng nhau xem video về Lễ hội Holi truyền 
thống và tô màu hoa văn đặc trưng Mandala của Ấn 
Độ. Bên canh đó các em cũng được tìm hiểu về 
nước Úc bằng việc tái hiện lại các nét vẽ thổ dân và 
tìm hiểu về Châu Phi thông qua việc làm những 
chiếc vòng cổ của các bộ lạc. Điều này thực sự 
quan trọng giúp các em hiểu biết thêm về nhiều 
quốc gia khác nhau và học cách tôn trọng nền văn 
hóa của mỗi quốc gia. Đây là một trong những chủ 
đề yêu thích của các em trong năm nay. Lớp 
Monkey giờ đây chắc sẽ có thêm một vài em học 
sinh có niềm đam mê du lịch! 
 

 

Bản tin tháng Ba năm 2019 

Lớp K2 Hội nhập – Lớp Pony   
 
Tháng 4 là một tháng rất bận rộn với các em học 
sinh lớp Pony. Các em đã cùng nhau tìm hiểu về 
các quốc gia khác nhau trên thế giới. Các em đặc 
biệt hào hứng khi tìm hiểu về Việt Nam cũng như 
những điều tuyệt vời về đất nước này từ thức ăn 
đến phong cảnh và các loài động vật nơi đây. Cả 
lớp đã rất may mắn khi được bố bạn Edwards đến 
và chia sẻ về quê hương Ireland của mình. Ông 
Glenn đã kể cho các em về đất nước và cuộc sống 
ở Ireland. Ông thậm chí còn kể cho cả lớp nghe một 
câu chuyện về Leprechaun - một sinh vật huyền bí 
sống ở Ireland. Lớp Pony cũng tổ chức sinh nhật 
cho một số bạn trong lớp trong tháng này. 
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Hoạt động dã ngoại 

Hoạ t độ  ng 

dã ngoạ i 

củ a lớ p 

Nhà trẻ  

Hộ  i nhạ  p 

tạ i Nông 

trạ i KidsDo 
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Hoạt động dã ngoại 

Lớ p K1 Hộ  i nhạ  p tạ i Nông 

trạ i KidsDo 

 

 

 

 

Lớ p Nhà trẻ  Quộ c tẻ  tạ i 

Thủ y cung VinPearl 
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Hoạt động dã ngoại 

 

 

Lớ p K1/K2 

Quộ c tẻ  tạ i 

Nông trạ i 

KidsDo 
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Hoạt động dã ngoại 

Lớ p Prep Quộ c tẻ  tạ i Thủ y cung VinPearl 

Lớ p Prep Hộ  i nhạ  p tạ i Trung tâm đào tạ o Quộ c tẻ  Pegasus 


