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Kính gửi Quý phụ huynh, 

     
 
Năm học sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng Sáu năm 2019, đánh dấu một hành trình học tập của các con 
tại mái trường KIK Ciputra trong suốt năm học vừa qua. Các con đã cùng nhau trải nghiệm một năm 
học tuyệt vời, cùng nhau học hỏi, khám phá, rèn luyện và phát triển nhiều hơn mỗi ngày. 
 
Các học sinh lớp Prep đang dần kết thúc hành trình học tập tại KIK Ciputra. Các con sẽ bước vào lớp 
Một tại trường Quốc tế Singapore tại Ciputra, đánh dấu một mốc thời gian quan trọng đối với các con 
và gia đình của mình. Nhà trường xin chúc các con gặt hái được nhiều thành công trong chặng 
đường học tập tiếp theo của mình. 
 
Trong tháng này, các lớp vẫn tiếp tục chương trình Làm quen với nước. Các con đều hào hứng khi 
được đến bể bơi và học về các kỹ năng an toàn khi ở dưới nước. Bên cạnh đó, các lớp cũng đã có 
chuyến dã ngoại đến Trung tâm Giáo dục Khoa học Curious Kids, nơi các con được tìm hiểu về các 
loài động vật khác nhau cũng như cách chăm sóc và bảo vệ môi trường sống của chúng.  
 
Đối với những học sinh không tiếp tục theo học tại KIK Ciputra, Nhà trường xin chúc các con những 
điều tốt đẹp nhất trên con đường học tập cho dù các con ở Hà Nội hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. 
 
Thay mặt đội ngũ giáo viên, nhân viên tại KIK Ciputra, Nhà trường xin gửi lời cảm ơn tới Quý phụ 
huynh vì những đóng góp cho Năm học này. Đó chính là sự khích lệ và là động lực để chúng tôi tiếp 
tục sự nghiệp giảng dạy tốt hơn. Chúc Quý vị một kỳ nghỉ hè an toàn, vui vẻ và thư giãn. Hẹn gặp lại 
Quý phụ huynh và các con trong Năm học mới. 
 
Và cuối cùng, Năm học này sẽ không thể thành công tốt đẹp nếu không có sự đóng góp và hỗ trợ 
tuyệt vời từ đội ngũ giáo viên và nhân viên tại KIK Ciputra. Nhà trường xin gửi lời cảm ơn đến tất cả 
giáo viên và nhân viên đã làm việc không mệt mỏi trong suốt năm học qua để cho các con một môi 
trường học tập vui vẻ, an toàn và hạnh phúc. 
 
 
Những ngày quan trọng sắp tới: 
Ngày 28 tháng Sáu  (Thứ Sáu) –  Kết thúc Học phần 4     
Ngày 1 tháng Bảy        (Thứ Hai)  –  Nghỉ hè  
Ngày 5 tháng Tám (Thứ Hai)  –  Ngày đầu tiên của Học phần 1 Năm học 2019-2020 

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

http://www.kik.edu.vn/
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Bản tin tháng Sáu 
Lớp Nhà trẻ/K1 Quốc tế - Butterfly 

  
Lớp Butterfly đã có một tháng học tập thật tuyệt vời. Các 
con rất thích vẽ, nên trong tháng này, lớp Butterfly đã tổ 
chức nhiều hoạt động vẽ và rất nhiều tác phẩm đẹp đã 
ra đời. Các con được vẽ theo nhóm, cá nhân và sáng 
tạo với đôi chân của chính mình! Các con đã vô cùng 
thích thú khi được tham gia trò chơi nhảy lò cò. Hoạt 
động này giúp phát triển kỹ năng phối hợp và kỹ năng 
vận động của các con. Bên cạnh đó các con vẫn tiếp tục 
tham gia các hoạt động STEM, đặc biệt các con rất đam 
mê với việc lắp ráp đồ vật. 
 

Lớp Nhà trẻ- Bunny 

 
Mùa hè luôn  là một chủ đề thú vị đối với các bạn nhỏ và 
một phần của chủ đề này chính là "Món ăn mùa hè". Các 
học sinh lớp Bunny rất hào hứng học về những món ăn 
mùa hè và tìm hiểu lợi ích của các món ăn. Các con cũng 
rất vui khi được học cách làm một số món ăn mùa hè 
như: nước trái cây, hoa quả dầm sữa chua và 
được nếm thử một số loại thức ăn mà các con yêu thích.  
 
Lớp Bunny vẫn đang tiếp tục với chương trình Làm quen 
với nước, và các con rất vui khi được đến bể bơi. Các con 
cũng dành nhiều thời gian để tập luyện cho buổi biểu diễn 
văn nghệ cuối năm diễn ra tai Trung tâm hội nghị Quốc 
gia vào Chủ nhật ngày 16 tháng 6 vừa qua. Các con đã 
hoàn thành xuất sắc tiết mục của lớp mình! Các con đã có 
một năm học thật tuyệt vời trong học tập, rèn luyện và 
phát triển! 
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Lớp K1 Hội nhập – Penguin 
 

Trong tháng Sáu, lớp Penguin đã vô cùng hào hứng khi 
được tới thăm Trung tâm Giáo dục Khoa học Curious Kids. 
Tại đây, các con được tìm hiểu về các loài động vật khác 
nhau và cách chăm sóc chúng. Thầy Chris và cô Kerry rất tốt 
bụng, nhiệt tình và có nhiều kiến thức về các loài động vật! 
 
Trong tháng này, các con đã luyện tập chăm chỉ cho tiết mục 
biểu diễn văn nghệ cuối năm. Các con rất vui khi được mặc 
trang phục biểu diễn đáng yêu của lớp. Các con đã rất hào 
hứng khi biểu diễn tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia và đã 
có một tiết mục biểu diễn thật tuyệt vời. Chúng tôi xin cảm 
ơn sự ủng hộ rất nhiệt tình của Quý Phụ huynh – những 
người đã góp phần mang đến cho cô và trò lớp Penguin một 
năm học với nhiều trải nghiệm đầy thú vị. Chúc gia đình 
Penguin có một kỳ nghỉ hè an toàn và hạnh phúc 

 

Lớp K1/K2 Quốc tế - Monkey 
 
Thứ Ba, ngày 4 tháng Sáu, Các học sinh lớp Monkey đã 
cùng với các bạn lớp Prep Quốc tế có chuyến dã ngoại 
thật thú vị tại Trung tâm giáo dục khoa học Curious Kid. 
Thật tuyệt vời khi các con có cơ hội quan sát và tương 
tác với rất nhiều loại động vật khác nhau như chuột lang, 
thỏ, chuột nhắt, chuột chù, chồn và rắn. Các con được 
tham gia những trò chơi như bowling và đoán đồ 
vật trong hộp. Các con đã tương tác rất tốt với các con 
vật và học được cách cư xử đúng mực cũng như tôn 
trọng các loài động vật xung quanh. 

 



  

 

KINDERWORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN @ CIPUTRA JUNE  2019  

 T: (84-24) 37430360 
 

E: enquiry@ciputra.kinderworld.edu.vn 
 

www.kinderworld.net 
 

  
Lớp K2 Hội nhập - Pony 
 
Trong tháng Sáu này, các bạn học sinh lớp Pony đã có 
những kỉ niệm tuyệt vời bên nhau. Các con cùng nhau ăn 
kem ốc quế, bỏng ngô và xem những bộ phim hoạt hình 
rất hay trong ngày Tết Thiếu nhi. Cả lớp đã có 1 chuyến 
thăm quan thú vị tại Trung tâm Giáo dục Khoa học 
Curious Kids. Ở đó các con được nhìn ngắm và chơi đùa 
cùng nhiều loài động vật khác nhau. Vào ngày 16 tháng 
Sáu, các con đã có tiết mục biểu diễn thật tuyệt vời cho lễ 
tổng kết cuối năm. Các con trông thật xinh xắn và dễ 
thương trong bộ trang phục biểu diễn của mình. Cả lớp 
Pony đều đang đón chờ một kì nghỉ hè tuyệt vời sắp 
đến!!!  
 

Lớp Prep Quốc tế - Tiger  

 
Thời gian trôi thật nhanh, tháng cuối cùng của năm học 
2018-2019 sắp trôi qua. Các con lớp Tiger đã sẵn sàng và 
háo hức bước vào lớp 1. Cảm ơn các con đã đồng hành 
cùng các cô trong suôt Năm học vừa qua và cả lớp đã có 
rất nhiều trải nghiệm thú vị. Trong thời gian này, các con 
ôn tập lại kiến thức đã học cũng như luyện tập chuẩn bị 
cho lễ tốt nghiệp và buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm. 
 
Trong tháng này, các con đã có một ngày học ngoại khóa 
và trải nghiệm tại Trung tâm Giáo dục Khoa học Curious 
Kids. Tại đây, các con được tìm hiểu về một số loài gặm 
nhấm và các loài động vật khác. Các con đã được học về 
môi trường sống của chúng và cách chăm sóc một số loài 
động vật. 
Các con rất thích thú với Chương trình Làm quen với nước 
vào thứ Tư hàng tuần. 
Để giúp các con sẵn sàng bước vào lớp Một, các cô giáo 
đã giới thiệu và thảo luận với các con về trường Tiểu học, 
những quy định và những điều khác biệt ở trường tiều 
học… trong các tiết học tiếng Anh cũng như tiếng Việt. 
 
Chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác của Quý Phụ 
huynh trong thời gian qua! 
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Lớp Prep Hội nhập – Cubs  
 
Tháng Sáu là một tháng khá bận rộn với cô và trò lớp Cubs. Các con đã rất 
thích khi được đến thăm quan Trung tâm Giáo dục Khoa học Curious Kids. Tại 
đây, các con được tìm hiểu về nhiều loại động vật khác nhau và cách chăm sóc 
chúng. Các con đặc biệt thích tìm hiểu về chồn và thích vuốt ve chúng (mặc dù 
mùi của chúng thực sự không mấy dễ chịu). Các con vẫn tiếp tục học những 
bài học Làm quen với nước và rất hào hứng khi được đến bể bơi vào thứ sáu 
hàng tuần. Trong các buổi học này, các con được học rất nhiều về sự an toàn 
khi ở dưới nước cũng như sự tự tin khi bơi. 
 
Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, các bạn nhỏ lớp Cubs đã được xem phim tại một 
rạp chiếu phim vô cùng đặc biệt là "Rạp chiếu phim Lớp Cubs". Các con đã 
tự làm vé xem phim, thiết kế tiền để mua vé và biển quảng cáo, logo cho rạp 
chiếu phim của lớp mình. Lớp học được sắp xếp như một rạp chiếu phim, có 
quầy bán đồ ăn nhẹ và phòng bán vé. Mỗi bạn sau đó phải mua một vé xem 
phim, đồ ăn nhẹ cho mình và ngồi vào chỗ để xem bộ phim “Cơn mưa thịt 
viên”. 
 
Các con đã sẵn sàng cho hành trang vào Lớp 1. Các con đã học tập rất chăm 
chỉ trong năm để làm quen với chữ cái và âm của bảng chữ cái tiếng Anh, từ 
ghép và các thuật ngữ tiếng anh. 
 
Năm học này là một năm học tuyệt vời khi các bạn nhỏ không ngừng nỗ lực 
trong học tập, rèn luyện và  khám phá. Cảm ơn các con, cảm ơn sự giúp đỡ, 
động viên của Quý phụ huynh lớp Cubs để chúng ta có một năm học 2018 - 
2019 thành công rực rỡ! 
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School Events – End of Year Concert  
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School Events – International Day  

 


