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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
   
Sau một mùa hè tuyệt vời với chương trình học hè STEM, Nhà trường xin nhiệt liệt 
chào mừng toàn thể Quý Phụ Huynh và học sinh đến với năm học mới 2019-2020. 
 
Nhà trường rất vui mừng khi được gặp lại các con sau kỳ nghỉ hè, cũng như chào đón 
các bạn học sinh mới. Các con đều rất vui khi nhận được giấy chứng nhận Ngày đầu 
tiên đi học và Nhà trường cũng đã gửi tới Quý vị phiếu câu hỏi để tìm hiểu thêm về 
sở thích của các con, cũng như những điều các con sợ hay không thích, để từ đó có 
thể hỗ trợ các con tốt hơn. 
 
Những ngày đầu của năm học mới khá bận rộn khi giáo viên làm quen với các học 
sinh mới và bắt đầu thiết lập các hoạt động, thói quen hàng ngày trong lớp học cũng 
như tạo mối quan hệ tốt với học sinh và Phụ Huynh.  
 
Trong Buổi họp Phụ Huynh, Quý vị đã có thể hiểu thêm về giáo viên cũng như các 
hoạt động học tập trong lớp. Nhà trường mong muốn xây dựng được một mối liên kết 
chặt chẽ giữa Phụ Huynh và giáo viên lớp qua những “Cây bé ngoan” và chia sẻ mục 
tiêu học tập cá nhân với Phụ Huynh. 
 
Nhà trường mong đợi một năm học mới tuyệt vời khi được cùng hợp tác và chia sẻ 
với Quý vị. 
 

Hiệu trưởng 
Stephanie C. Mills 

 
 
Các sự kiện quan trọng sắp tới: 
  
Thứ Hai, ngày 2 tháng 9: Ngày Quốc Khánh (nghỉ lễ)   
 
Thứ Năm, ngày 5 tháng 9: Ngày Khai giảng năm học mới 
tại Việt Nam 
 
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 9: Tết Trung Thu  
 
Thứ Năm, ngày 19 tháng 9: Buổi trao đổi thông tin về Raz Kids (Lớp Dự bị Tiểu học)  
 
Thứ Hai, ngày 14 tháng 10 - Thứ Sáu, ngày 18 tháng 10: Kỳ nghỉ Học phần 1 
 

 

http://www.kik.edu.vn/
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HỌP PHỤ HUYNH 
 

Buổi Họp Phụ huynh đầu năm đã được tổ chức thành 
công, giúp Phụ huynh có thể hiểu thêm về giáo viên lớp 
cũng như các hoạt động học tập trong lớp học. 
 

Để minh họa phương 
pháp giảng dạy tích 
cực tại trường, các 
giáo viên đã sử dụng 
những hoạt động 
tương tác trong bài 
hát, câu chuyện, giải 
đố - qua đó Phụ 
huynh được trực tiếp 
trải nghiệm yếu tố 
tương tác thay vì ngồi 
họp thụ động, cũng 

như tăng cường sự quan tâm, nhiệt tình, sự tập trung. 
 

 
 

Tất cả giáo viên, nhân viên tại trường đều luôn sẵn sàng 
hỗ trợ và trao đổi với Quý vị nếu Quý vị có bất kỳ câu 
hỏi thêm về chương trình học hay hoạt động tại trường. 
Xin Quý vị vui lòng liên hệ với giáo viên lớp hoặc văn 
phòng trường qua email hoặc trao đổi trực tiếp. 
 

 
 

 

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN 
 

 
 

 
 
Trước khi năm học mới bắt đầu, toàn thể giáo viên đã 
có cơ hội tham gia tập huấn, phát triển kiến thức và kỹ 
năng chuyên môn của mình. 
 
Thông qua các hoạt động thực tế, giáo viên đã có cơ 
hội chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy cũng như tìm hiểu 
thêm về các cách lập kế hoạch giảng dạy khác nhau 
để đảm bảo sự phát triển tốt trong suốt năm học. 
 

 
 

Bản tin Tháng 8/2019 
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GIÁO VIÊN MỚI TẠI KIK THÁP HÀ NỘI 

 
Nhà trường rất vui khi được chào đón bốn giáo viên mới 
gia nhập đội ngũ giáo viên tại trường. 

 
Cô Hồng là giáo viên mới lớp 
K2. Cô tốt nghiệp với Bằng 
Giáo dục Mầm non tại Hà Nội. 
Cô mong muốn làm việc tại 
KinderWorld vì theo cô, đây là 
một môi trường chuyên 
nghiệp, mang đến cho cô cơ 
hội phát triển kỹ năng chuyên 
môn thông qua các khóa tập 
huấn và đào tạo. 
 
 
 

 
Cô Louise đến từ Nam 
Phi là giáo viên mới 
lớp Nursery Quốc tế. 
Với bằng TEFL và 
Chứng chỉ sau đại học 
PGCE từ Nam Phi, cô 
Louise chuyên giảng 
dạy lứa tuổi mầm non, 
luôn nhiệt tình hỗ trợ 
các con khám phá và 
tìm hiểu thế giới xung 
quanh thông qua các 
hoạt động và trò chơi 
thực tế. 
Cô Louise chia sẻ, việc giảng dạy các con tại 
KinderWorld giúp các con tiếp nhận năng lượng tích cực 
và giáo viên sẽ cùng các con học tập thông qua các hoạt 
động khám phá. 
 

 
Cô Dương là giáo viên 
mới của lớp K1 Hội nhập. 
Cô có bằng cấp chuyên 
ngành Giáo dục mầm non 
- Trường CĐ Sư phạm Hà 
Nội. Trong thời gian rảnh 
rỗi, cô thích đọc sách, đặc 
biệt là các cuốn truyện 
trinh thám. Cô mong 
muốn gia nhập đội ngũ 
KinderWorld vì cô cho 

rằng, trò chơi đóng vai trò quan trọng trong quá trình 
phát triển của trẻ nhỏ, và cô tin rằng học sinh có thể học 
rất nhiều thông qua khám phá và trải nghiệm các hoạt 
động. 
 
 

 
 

 
 
CÂY BÉ NGOAN / BẢNG TRƯNG BÀY SẢN PHẨM 
 
Hiện tại mỗi phòng học đều có một Cây bé ngoan và 
một Bảng trưng bày sản phẩm học tập của học sinh. 
Mục đích của Cây bé ngoan là để khuyến khích thái 
độ học tập tích cực và phát triển sự tự đánh giá thông 
qua việc tôn vinh những điều tốt đẹp trong lớp học, có 
thể là các hành vi tốt như chia sẻ, giúp đỡ người khác; 
hoặc học tập tốt như có khả năng tô chữ/ đếm, … Giáo 
viên viết tên của con trên lá cùng với việc tốt con đã 
làm, sau đó gắn chiếc lá lên cây để mọi người đều có 
thể thấy và chúc mừng con. 
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Cô Hằng là trợ giảng mới lớp Dự bị Tiểu học, cô hỗ trợ 
lớp trong những tiết học buổi chiều. Với hơn 6 năm kinh 
nghiệm giảng dạy, cô trở thành giáo viên vì tình yêu 
dành cho các con, 
và cô cảm nhận 
được nguồn năng 
lượng tích cực 
cũng như môi 
trường làm việc 
thân thiện, ấm áp 
như gia đình tại 
KinderWorld. 
Nhà trường chào 
mừng tất cả các giáo viên mới và mong đợi được cùng 
các cô phối hợp giảng dạy và hỗ trợ học sinh tốt nhất. 
 

KHÁM PHÁ THỂ GIỚI CỔ TÍCH 
 
Lớp Dự bị Tiểu học Quốc tế đã có một tuần vui vẻ khi 
học tập về chủ đề “Truyện cổ tích”. Các con đã có cơ 
hội đọc và khám phá những câu chuyện thú vị như Nàng 
Bạch tuyết và Bảy chú lùn, Nữ hoàng tuyết và Cô bé 
quàng khăn đỏ. Các con cũng đã sử dụng các câu 
chuyện làm cơ sở để khám phá những nội dung chính 
thông qua hoạt động STEM khác nhau như làm vương 
miện hay thiết kế xây dựng một lâu đài có kích thước 
lớn. 
 

 

 
 

Mỗi lớp cũng có một bảng “Wow” nơi các sản phẩm 
học tập của các con được trưng bày. Các con sẽ cảm 
thấy tự hào khi các tác phẩm này được treo trên bảng. 
 
Quý vị cùng có thể nhận ra các sản phẩm học tập đặc 
biệt khi giáo viên đánh dấu bằng từ “Wow” và Quý vị 
cũng có thể khuyến khích các con chia sẻ với mình 
nhiều hơn về cách các con đã học tập chăm chỉ thế 
nào để làm nên tác phẩm đặc biệt như vậy. 
 

 
 

DỰ ÁN MỸ THUẬT TỪ VẬT LIỆU TÁI CHẾ 
 
Lớp K1 Fawn đã cùng nhau tạo ra các sản phẩm mỹ 
thuật khác nhau từ vật liệu tái chế. 
 
Các con đã sử dụng màng xốp hơi cũ và cuộn giấy vệ 
sinh không sử dụng để tạo nên những bức tranh cắt 
dán nhiều hình dạng và tranh màu hình tròn, để kết nối 
nội dung học của các con trong giờ học Toán. 
 
Khi ôn tập lại về các hình này, các con nhìn xung 
quanh để tìm các ví dụ minh họa về hình đó. Cả lớp đã 
cùng đếm số vòng tròn được tạo từ những cuộn giấy 
vệ sinh, nhưng cùng đồng ý là rất khó để có thể đếm 
hết các hình tròn trên màng xốp hơi.   
 
Tất cả các con đều thích sử dụng những vật liệu khác 
nhau để tạo ra tác phẩm sáng tạo đặc biệt cho riêng 
mình. 
 

 
 

 


