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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tôi rất hân hạnh khi được tiếp nhận công việc Hiệu trưởng tại Trường Mầm non KinderWorld và mong 
đợi có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện với tất cả các Quý Phụ huynh của trường. 
 
Tôi đã hoàn thành bằng Thạc sĩ về Giáo dục và có gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành, có cơ hội phát 
triển kỹ năng cũng như kiến thức của mình tại Anh, châu Phi, Trung Đông và Đông Nam Á. Là một chuyên 
gia về lĩnh vực Giáo dục Mầm non, tôi tin rằng trường Mầm non là nền tảng cho việc học tập và phát triển 
của học sinh trong tương lai. Do vậy, đây là một trong những giai đoạn đặc biệt và quan trọng nhất trong 
cuộc đời của các con. 
 
Nếu Quý Phụ huynh có bất cứ điều gì cần trao đổi hoặc đơn giản là muốn tìm hiểu thêm thông tin thì văn 
phòng của tôi luôn rộng mở để chào đón Quý vị. Tôi tin rằng Quý Phụ huynh sẽ cùng tôi gửi những lời 
chúc tốt đẹp nhất đến cô Estelle Brown, cô sẽ sớm quay trở về Úc bên gia đình và bạn bè của mình. 
 
Một lần nữa, tôi rất vui khi được trở thành một thành viên của KinderWorld và tôi mong muốn xây dựng 
mối liên hệ chặt chẽ với Quý Phụ huynh trong thời gian sắp tới. 
 
Trong những tuần vừa qua, Nhà trường đã gửi rất nhiều thông tin quan trọng tới Quý Phụ huynh liên quan 
đến Học phí cho Năm học mới và thời hạn thanh toán Học phí. Tôi xin lưu ý các chính sách ưu đãi quan 
trọng như sau: 
 
Đối với học sinh hiện đang học tại trường, khi Quý Phụ huynh thanh toán học phí trước ngày 16 tháng 5 
năm 2019, Quý Phụ huynh sẽ được hưởng chính sách ưu đãi như sau: 

 Thanh toán học phí theo năm: Ưu đãi 4% học phí Năm học. 
 Thanh toán học phí theo Học phần: Ưu đãi 4% học phí cho Học phần 1. 

Thời hạn hoàn thành thanh toán học phí cho Năm học mới cho học sinh là ngày 14 tháng 6 năm 2019. 
Nếu Quý Phụ huynh chưa gửi lại Phiếu xác nhận đăng ký tiếp tục học tại trường Năm học 2019-
2020, xin vui lòng chuyển lại cho văn phòng trường trong thời gian sớm nhất. 
 
Sự kiện quan trọng sắp tới: 
Ngày 07 tháng 5: Bắt đầu Chương trình Làm quen với nước trong Học phần 4 
Ngày 07 tháng 5: Hội thảo thông tin dành cho Phụ Huynh tại Trường Quốc tế Singapore (SIS) tại 
Gamuda Gardens (16:15 - 17:30) 
Ngày 09 tháng 5: Học sinh Lớp Dự bị Tiểu học tham quan Trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc 
Ngày 09 tháng 5: Hội thảo thông tin dành cho Phụ Huynh tại Trường SIS @ Vạn Phúc 
Ngày 16 tháng 5: Thời hạn thanh toán Học phí để được hưởng chính sách ưu đãi 
Ngày 06 tháng 6: Tổng duyệt Chương trình Biểu diễn văn nghệ và Lễ tốt nghiệp của học sinh Lớp 
Dự bị Tiểu học 
Ngày 13 tháng 6: Chương trình Biểu diễn văn nghệ cuối năm và Lễ tốt nghiệp của học sinh Lớp 
Dự bị Tiểu học 
Ngày 14 tháng 6: Thời hạn thanh toán học phí cho Năm học 2019-2020 
Ngày 28 tháng 6: Ngày học cuối cùng - Năm học 2018-2019 
 
Stephanie C. Mills 
Hiệu trưởng 

http://www.kik.edu.vn/
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Hoạt động làm Bánh trôi và Bánh chay 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tết Hàn thực tại Trường KIK tại Tháp Hà Nội 
 
 
Học sinh Trường KIK tại Tháp Hà Nội rất thích thú khi 
được cùng nhau tổ chức Tết Hàn thực, một dịp lễ 
truyền thống ở Việt Nam vào ngày 3 tháng 3 âm lịch. 
Các con đã được học cách làm Bánh trôi và Bánh chay 
- hai món bánh truyền thống trong ngày Tết Hàn thực. 
 
Bánh trôi là chiếc bánh tròn, nhỏ, màu trắng, được làm 
từ bột gạo nếp, bọc bên trong là những viên đường 
nâu, còn Bánh chay thì có kích thước lớn hơn với nhân 
đậu xanh. Các cô giáo đã hướng dẫn các con từng 
bước làm bánh, sau đó các con chăm chú cùng nhau 
nặn bột thành những chiếc bánh nhỏ với các nguyên 
liệu được chuẩn bị trước.  
 
Sau khi nặn bánh xong, cô giáo giúp các con cho Bánh 
trôi và Bánh chay vào nồi nước để luộc bánh và thả 
những viên bánh chín vào nước lạnh. Khi bánh đã chín, 
các con cùng nhau thưởng thức những chiếc bánh 
ngon thành quả tự tay mình làm. 
 

 
 
 

Hoạt động làm Bánh trôi và Bánh chay 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bản tin Tháng 4/2019 
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Các con thích thú khi đến EraHouse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 

 
 

 

 
Lớp K2 đi dã ngoại tại Erahouse 

 
Lớp K2 hệ Hội nhập Duckling đã có một chuyến đi rất 
vui đến Làng Thể thao Erahouse. Các con đã tham gia 
rất nhiều hoạt động thú vị để tăng cường thể chất cũng 
như nâng cao sự tự tin. Hoạt động mà các con thích 
nhất là trò chơi Sasuke, khi các con tham gia vào nhiều 
thử thách về thể lực như chạy trên lốp xe và đi trên cầu 
cỏ. Các con cũng rất hào hứng khi được mặc quần áo 
cầu thủ bóng đá và chơi bóng tại sân bóng của Làng 
thể thao. 
 
Một trong những điều tuyệt nhất tại Erahouse là khu 
vui chơi ngoài trời rộng rãi với một đường trượt cỏ lớn 
mà các con rất thích khi được trượt xuống. Các con 
cũng có cơ hội được thử làm nghệ sĩ, biểu diễn các tiết 
mục hát và nhảy trên sân khấu lớn. Các con rất yêu 
thích các hoạt động đa dạng tại Erahouse và cả lớp đã 
có nhiều trải nghiệm mới mẻ và ý nghĩa tại đây. 
 

 
Ngày hội Ẩm thực Quốc tế 

 
Trong thời gian qua, các lớp K1 và K2 đã được học về 
chủ đề các món ăn từ nhiều quốc gia khác nhau trên 
thế giới. Để củng cố nội dung học về chủ đề này, các 
cô giáo đã tổ chức Ngày hội Ẩm thực Quốc tế tại 
trường. Các con đã chuẩn bị món ăn của Việt Nam và 
các nước trên thế giới mà con thích để chia sẻ với bạn 
cùng lớp. 
 
Có rất nhiều món ăn Việt Nam như bánh trôi, bánh 
chay, xôi, bánh cuốn, cũng như các món ăn quốc tế 
khác như mì Ý, súp miso (Nhật Bản) hay kimbap (Hàn 
Quốc). Các con đã chia sẻ về nguồn gốc của các món 
ăn này tại lớp học, và được khuyến khích thử nhiều 
món khác nhau. Các con rất thích được khám phá 
những món ăn mới, cũng như chia sẻ những món ăn 
mà mình đã chuẩn bị cho các bạn cùng lớp. 
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Lớp Dự bị Tiểu học tham quan Trường Quốc 
tế Singapore (SIS) Gamuda Gardens 

 
Năm học 2018-2019 đã gần kết thúc. Học sinh lớp 
Dự bị Tiểu học đang tìm hiểu về trường Tiểu học 
và chuẩn bị sẵn sàng bước vào Lớp 1. 
 
Đa số các học sinh lớp Dự bị Tiểu học tại Trường 
Mầm non KinderWorld tại Tháp Hà Nội sẽ tiếp tục 
theo học tại các cơ sở của Trường Quốc tế 
Singapore tại Hà Nội. 
 
Để hỗ trợ các con trước khi chuyển sang Tiểu học, 
các cơ sở Trường Quốc tế Singapore (SIS) đã tổ 
chức các chuyến tham quan cho học sinh lớp Dự 
bị Tiểu học tới học xá của mình để tìm hiểu về môi 
trường học tập tại trường Tiểu học. 
 
Vào tháng Tư, các học sinh lớp Dự bị Tiểu học 
của Trường đã rất thích thú khi được đến thăm 
trường SIS tại Gamuda Gardens. Khi tới trường, 
các con đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ 
các giáo viên, nhân viên của trường, và được dẫn 
đi tham quan xung quanh khuôn viên trường. 
 
Các con cũng đã tham gia vào môt số tiết học thú 
vị do giáo viên trường SIS giảng dạy. Các con rất 
thích giờ kể chuyện tương tác với giáo viên người 
nước ngoài cùng câu chuyện “We’re going on a 
Bear Hunt”. Các con cũng đã tham gia tiết học Mỹ 
thuật hết sức vui vẻ khi giáo viên hướng dẫn các 
con vẽ một cánh đồng hoa đẹp. 
 
Tại khu sân bóng, các con đã tham gia nhiều trò 
chơi và hoạt động dưới sự hướng dẫn của giáo 
viên thể dục, như các hoạt động thử thách sự 
thăng bằng, tốc độ và phối hợp thể chất.  Các con 
đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tại trường 
SIS tại Gamuda Gardens và rất mong được tiếp 
tục đến thăm các cơ sở trường SIS khác. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương trình Làm quen với nước 

 
 Quý Phụ Huynh vui lòng chuẩn bị cho con 

mũ, đồ bơi, khăn tắm, bình nước và kem 

chống nắng. Những đồ này cần được đựng 

trong túi có dán tên và lớp của con để tránh 

trường hợp thất lạc. 

 
 Vui lòng không cho các con mang theo đồ 

chơi đề phòng trường hợp đồ chơi cá nhân của 

các con bị thất lạc; Nhà trường sẽ chuẩn bị đồ 

chơi dưới nước cho các con. 

 
 Mỗi tuần các con sẽ tới bể bơi khoảng 45 

phút và tham gia các hoạt động được thiết kế 
riêng giúp các con phát triển sự tự tin, giữ an 
toàn khi ở dưới nước và bắt đầu phát triển các 
kỹ năng hữu ích khi tập bơi. 

 
 Các con không tham gia hoạt động này sẽ 

ở lại trường với giáo viên khác cho tới khi lớp 

của các con quay lại trường sau tiết học.  

 
 Mỗi học sinh sẽ có thời gian tự phát triển kỹ 

năng khi ở dưới nước, bên cạnh đó là khoảng 
thời gian vui chơi an toàn với bạn cùng lớp. 
Chương trình sẽ kéo dài 6 tuần, từ ngày 07 

tháng 5 đến ngày 26 tháng 6 năm 2019.   


