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Kính gửi Quý phụ huynh, 
     
Năm học 2018-2019 đang dần kết thúc, tháng 5 trôi qua cùng các bạn nhỏ với tinh thần không ngừng 
học hỏi, khám phá và cùng nhau phát triển. Thời điểm này các con đang rất bận rộn tập luyện cho 
buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm. Các lớp đã lên kế hoạch cho chuyến dã ngoại và các con cũng rất 
háo hức mong chờ chuyến đi của lớp mình! 
 
Tất cả các lớp đã bắt đầu chương trình làm quen với nước và các con rất hào hứng khi được đến bể 
bơi và được học về các kỹ năng an toàn khi ở dưới nước. Thật tuyệt vời khi thấy các con tự tin xuống 
nước và thậm chí còn có bạn đã biết bơi. 
 
Mùa hè đang đến, thời gian ban ngày kéo dài hơn và đồng nghĩa với việc các con cũng có nhiều thời 
gian hơn cho các hoạt động ngoài trời như đi đến công viên hoặc bơi lội! Mặc dù trời nắng nóng 
nhưng cũng có nhiều điều thú vị đang chờ đợi các con. Trời nắng khiến ta sẽ thấy nóng hơn, giúp 
cho trăm hoa đua nở và các loài cây phát triển Trời nắng cũng cung cấp vitamin D để chúng ta có thể 
hấp thụ canxi vào cơ thể tốt hơn giúp xương chắc khỏe hơn. Chúng ta hãy tận dụng những lợi ích 
tuyệt vời này một cách an toàn! Quý vị nên bôi kem chống nắng cho các con mỗi sáng, mang mũ và 
bình nước cho các con hàng ngày. 
 
Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 16 tháng Sáu năm 2019 tại 
Trung tâm Hội nghị Quốc gia – đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. Các con đã sẵn sàng và 
rất mong chờ được biểu diễn tiết mục của mình. 
 
Nhà trường rất mong được gặp lại Quý vị tại buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm diễn ra vào Chủ nhật, 
ngày 16 tháng 6 năm 2019. 
 
Các ngày quan trọng sắp tới: 
 

Thứ Sáu ngày 31 tháng Năm  - Tổ chức ngày Tết thiếu nhi  
Chủ nhật ngày 16 tháng Sáu     -  Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm (9h00 sáng)   
Thứ sáu ngày 20 tháng Sáu    - Ngày hội Quốc tế   
Thứ Sáu ngày 28 tháng Sáu   -           Kết thúc Học phần 4     
 

 
 
 

Trân trọng,  
Kelly Monos  
Điều phối viên phụ trách học vụ 

 
 
 
  

http://www.kik.edu.vn/
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Bản tin tháng Năm năm 2019 
Lớp Nhà trẻ- Bunny 
  
Đến với tiết học khám phá chủ đề “ Bạn từ đâu 
đến?”, các bé rất thích thú khi được nhuộm gạo với 
màu thực phẩm và sử dụng gạo màu để làm ra ba 
lá cờ đẹp của ba Quốc gia của các bạn trong lớp. 
Cô giáo đã chia lớp thành 3 nhóm và mỗi nhóm làm 
một lá cờ của 1 quốc gia. Các bé đã làm rất tốt dưới 
sự hướng dẫn của cô giáo. Các bé nhặt các hạt 
gạo màu rất cẩn thận và đặt vào đúng chỗ trên bức 
tranh. Đây là một hoạt động thật tuyệt vời và thú vị 
và các con thực sự rất thích hoạt động này. 
 

Lớp Nhà trẻ/Mẫu giáo K1 quốc tế - Butterflies 
  
Trong tháng này, Lớp Butterflies đã tập trung vào 
các hoạt động nhóm để giúp các bé biết cách làm 
việc theo nhóm tốt hơn. Đến thời điểm này, cả lớp 
đã làm được hai hoạt động STEM, đó là “vật nổi, 
vật chìm” và “tạo ra bong bóng bằng giấm và bột 
Soda”. Các bé rất thích các hoạt động trải nghiệm 
thực tế, giúp các con phát triển các giác quan và kĩ 
năng tinh thông qua vận động. Các bé đang ngày 
càng tự lập và quen với các hoạt động hàng ngày 
diễn ra ở trường. Mỗi ngày đến trường, các con đều 
tự cất cặp sách, giầy dép và lấy bình nước đặt vào 
đúng vị trí của mình. Sau đó các con sẽ chọn một 
hoạt động phù hợp với mình. 
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News around the Classrooms 
Lớp Song ngữ K2 Pony 
 
Vào tháng Năm, những bạn nhỏ lớp Pony vẫn tiếp 
tục luyện tập cho buổi biểu diễn cuối năm. Các con 
luyện tập rất chăm chỉ để đảm bảo mỗi bạn đều biết 
tất cả các động tác cho tiết mục biểu diễn của lớp. 
Thứ Tư tuần trước, cô và trò lớp Pony đã bắt đầu 
Chương trình làm quen với nước. Tất cả các bạn 
đều rất mong chờ giờ bơi vào thứ Tư hàng tuần. 
Một phần trong các chủ đề tháng này là tìm hiểu về 
các giác quan và thử các loại trái cây mùa hè khác 
nhau. Các con đã được thử: xoài, dứa, mít nhằm 
giúp các con tìm hiểu về các vị khác nhau như: 
chua, ngọt… 
 

 

Lớp K1/K2 quốc tế - Monkey 
 
Tháng này, nhà trường đã triển khai chương trình 
học làm quen với nước. Các bé đang học các 
động tác đạp chân và khua tay cùng một lúc để 
học bơi. Tuy nhiên, có một số bé vẫn đang học 
cách tự tin, thoải mái và không sợ khi ở dưới 
nước. Tôi rất tự hào khi thấy các con đã làm 
quen với nước và rất hào hứng tham gia giờ học 
này. 
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Lớp Dự bị Tiểu học Quốc tế - Tiger  
 
Tháng 5 là một tháng rất bận rộn đối với các bạn nhỏ lớp 
Tiger. Các con đã có một tháng học  tập sôi nổi và gặt hái 
được nhiều kết quả tốt. Trong tháng này, các con được tìm 
hiểu về chủ đề “đất nước, văn hóa, ẩm thực và truyền thống 
của người Việt Nam và đăc biệt là tìm hiểu về Bác Hồ. Các 
con đã có 1 trải nghiệm tuyệt vời khi được tự nướng bánh ở 
Pegasus. Các con rất háo hức luyện tập chuẩn bị cho buổi 
biểu diễn văn nghệ cuối năm. Nhà trường cũng đã triển khai 
trương Chương trình làm quen với nước vào thứ Tư hàng 
tuần và các bé rất thích thú với tiết học này. Ngoài ra, các 
con cũng rất chăm chỉ học phép cộng và phép trừ trong tiết 
học Toán. Các con thực hành và luyện tập làm các phép tính 
này trong vở toán ở trường cũng như các bài tập củng cố 
khác. Các con được học về nhận biết hình khối 3D và học về 
“chục và đơn vị”. 
 

Tháng này cũng là tháng sinh nhật bạn Demue. Cả lớp xin 
gửi lời chúc mừng sinh nhật bạn! 
 

Lớp K1 Hội nhập – Penguin 
 

Tháng Năm, các bạn nhỏ lớp Penguin đã được trải 
nghiệm về nhiều chủ đề học tập khác nhau. Các 
con được tìm hiểu về Hà Nội trong chủ đề “Tôi yêu 
Hà Nội”. Bên cạnh đó các con cũng được học về 
Bác Hồ kính yêu và nói về những việc mà Bác đã 
làm cho đất nước Việt Nam trong chủ đề về “Bác 
Hồ”. Thật tuyệt với khi các con được tự tay trang trí 
bức tranh Đền Ngọc Sơn và khung ảnh Bác Hồ.  
 

Ngoài ra, trong tháng này các con cũng được tìm 
hiểu về thời tiết. Các con được học về các hiện 
tượng thời tiết khác nhau như: nắng, mưa, bão, 
sấm sét, chớp và còn được thảo luận về hiện tượng 
thời tiết mà con yêu thích. Các con rất hứng thú khi 
được ra sân chơi và vẽ những bức tranh đáng yêu 
về các hiện thượng thời tiết khác nhau. 
 

Các bé thực sự rất thích chơi và học tập cùng với 
bạn bè và cô giáo của mình. 

. 

 
 

News around the Classrooms 
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News around the Classrooms 
Lớp dự bị tiểu học hội nhập - Cubs  
 
Tháng này, các bạn nhỏ lớp Cub đã rất tập trung học tâp 
chăm chỉ để xứng đáng là anh chị lớn của trường.  Thời 
gian trôi qua thật nhanh, các con sắp bước sang một giai 
đoạn mới trên con đường học vấn của mình. Đây cũng là 
thời gian tuyệt vời cho các con và cả gia đình của mình 
nữa. Các bé đã học và làm việc rất chăm chỉ trong năm 
nay. Trong tháng này các bạn nhỏ đã được học về nghệ sĩ 
đường phố nổi tiếng Banksy. Các con đã được xem các loại 
hình nghệ thuật đường phố khác nhau và đã có cuộc thảo 
luận về nghệ thuật đường phố quanh Hà Nội mà các bé có 
thể đã nhìn thấy. Các bé cũng đã có cơ hội nghiên cứu và 
tìm hiểu thêm về những điều mà cả cô và trò cùng yêu thích 
khi nhắc tới Hà Nội và các khu vực xung quanh. Ngoài ra, 
các con còn có những bài học rất ý nghĩa và cảm động về 
Bác Hồ. 

Các bé đã cùng nhau khám phá về cách làm bong bóng. 
Các con rất thích làm những nhà nhà khoa học nhí và rất 
sáng tạo khi pha trộn nguyên liệu theo cách riêng của mình. 
Các bạn nhỏ cũng rất thích Chương trình bơi vào thứ Sáu 
hàng tuần và luôn mong chờ đến tiết học bơi mỗi tuần. 

 


