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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Tết Trung thu 
 
Vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 9 vừa qua, toàn thể các em học sinh 

KIK Ciputra đã vô cùng hào hứng tham gia lễ hội mừng Tết Trung 

thu được tổ chức tại trường. Tất cả các em đã dành cả một tuần 

để cùng nhau trang trí, làm mặt nạ và học các bài hát mừng lễ 

hội này. Các em cùng nhau tận hưởng thật trọn vẹn ngày Tết 

Trung thu với nhiều hoạt động như làm đèn lồng, rước đèn xung 

quanh trường, làm bánh Trung thu. Và đặc biệt, các em đã rất 

phấn khích khi được nhận một món quà bất ngờ từ một vị Phụ 

huynh của trường. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành 

đến Quý vị Phụ huynh đã gửi những món ăn và bánh trung thu đến để các em có thể chia sẻ 

và cùng nhau thưởng thức. Nhà trường vô cùng cảm kích trước tấm lòng của Quý vị. 

 

Nội quy Nhà trường 
 
Tôi xin lưu ý một điều rất quan trọng khi Quý Phụ huynh đưa con tới lớp mỗi buổi sáng. Học 

sinh cần có mặt tại lớp trước 8h30 sáng để sẵn sàng cho buổi học, và cần có người đón sau 

giờ học từ 3h30 – 4h00 chiều. 

 
Phụ huynh vui lòng ký vào sổ đón trả học sinh hàng ngày. 
 
Đồng phục  
 
Học sinh phải mặc đồng phục của trường hàng ngày. Đồng phục thể thao được mặc vào thứ 

Sáu hàng tuần và khi học sinh đi tham quan. 

 
Những ngày quan trọng 

 
Xin Quý vị lưu ý một số ngày quan trọng sắp tới: 

 Thứ Sáu, ngày 11 tháng Mười năm 2019 – Kết thúc Học phần 1 

 Thứ Hai, ngày 21 tháng Mười năm 2019 – Bắt đầu Học phần 2 

http://www.kik.edu.vn/
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Cảm ơn Quý Phụ huynh đã dành thời gian xem Thư tháng này. Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi 

hoặc có vấn đề cần trao đổi trong suốt năm học, xin vui lòng liên hệ với tôi. Tôi rất vui mừng 

được đón tiếp Quý vị. 

 
 
Trân trọng, 
 
Caitlin Robinson  
Điều phối viên phụ trách học thuật 
 
 

 
 
 
Kind Regards,  
Kelly Monos  
Head of Studies 
Kinderworld Ciputra 

http://www.kik.edu.vn/
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Nhân dịp Tết Trung thu, Trường Mầm non Kinderworld đã tổ chức một sự kiện vô cùng ấn tượng và đặc 

sắc dành cho các em học sinh để chào mừng ngày lễ này. Học sinh lớp Mushroom  rất háo hức được 

mặc trang phục truyền thống và tham gia rước đèn xung quanh tòa nhà E4/E5. Khi quay trở lại trường, 

các em chăm chú xem màn biểu diễn múa lân vô cùng tuyệt vời của các nghệ sĩ múa lân và các anh chị 

lớp Dự bị Tiểu học. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia vào một số hoạt động như: chụp ảnh, làm 

bánh trung thu, nghe kể sự tích chú Cuội, chị Hằng và Thỏ Ngọc và cuối cùng là vui phá cỗ cùng các 

bạn. Đây thực sự là một sự kiện vô cùng lý thú và bổ ích đối với các em học sinh. 

 

Lớp Nursery Hội nhập 
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  Lớp K1 Hội nhập 

Lớp Chipmunk đã cùng nhau tổ chức ngày Tết 

Trung thu thật tuyệt vời. Các em đã được tham gia 

nhiều hoạt động như: làm bánh dẻo, trang trí đèn 

lồng và mặt Trăng. Thật tuyệt vời khi các em được 

mặc những bộ trang phục rực rỡ trong ngày Tết 

Trung thu và cùng nhau rước đèn lồng xung quanh 

tòa nhà E4 và E5. Các em thực sự rất hào hứng 

khi được xem tiết mục múa lân cùng với tất cả các 

bạn ở trường. Lớp Chipmunk đã có rất nhiều kỉ 

niệm đáng nhớ. 

 



  

 

KINDERWORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN @ CIPUTRA SEPTEMBER 2019  
 

 T: (84-24) 37304777 
 

E: enquiry@ciputra.kinderworld.edu.vn 
 

www.kinderworld.net 
 

 

  

Lớp K1 Quốc tế 

Tháng này học sinh lớp Owl đã có chuyến dã ngoại tới 

MyGym. Cùng đi với các em là các bạn học sinh lớp 

Chipmunk và lớp Mushroom. Tất cả các em đã có một 

khoảng thời gian tuyệt vời khi tham gia chuyến dã ngoại này. 

Các em rất hào hứng với những hoạt động và trò chơi mà 

thầy Harry hướng dẫn. Thầy đã giới thiệu cho các em cách 

nhào lộn, giữ thăng bằng và sử dụng trí tưởng tượng của 

mình. Thầy cũng dùng rất nhiều dụng cụ dạy học để kể một 

câu chuyện với phương pháp phản xạ toàn thân, giúp các 

em sử dụng phối hợp trí tưởng tượng và chuyển động cơ 

thể. Quả thật là một ngày đầy thú vị tại đây! 
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Trong tháng vừa qua, các em học sinh lớp Fox đã đón Tết Trung thu thật 

vui cùng nhau. Một tuần trước Trung thu, các em đã được học về đèn 

lồng, bánh trung thu và những câu chuyện về ngày lễ này. Các em đã 

được làm mặt nạ rồng, những chú cá ngộ nghĩnh bằng lõi giấy vệ sinh, 

đèn lồng bằng giấy màu và bằng chai nhựa. Trong ngày Tết này, các em 

học sinh mặc trang phục truyền thống và mang tới lớp bánh trung thu, 

hoa quả và một số món ăn truyền thống để cùng nhau thưởng thức. Đầu 

tiên, các em cùng nhau rước đèn quanh khu vực trường và xem múa 

lân. Sau đó, các em về lớp làm bánh trung thu và liên hoan tại lớp. 

 

Lớp K2 Quốc tế 
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Lớp K2 Hội nhập 

 

Các em học sinh lớp K2 đã có một ngày tết Trung thu ngập tràn niềm vui tổ chức tại trường vào sáng thứ Sáu 

ngày 13 tháng 9. Các em rất hào hứng chuẩn bị từ nhiều ngày trước: làm đèn lồng, mặt nạ, tập luyện cho buổi 

trình diễn thời trang của mình...Trong suốt lễ hội, các bạn nhỏ lớp Raccoon đã vô cùng thích thú khi được xem 

múa lân, sau đó các con còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi như: chơi với “Chú Cuội” trên sân chơi 

của trường, trang trí mâm ngũ quả, hát những bài hát Trung thu và thưởng thức các món ăn đặc trưng của dịp 

lễ này. Tết trung thu năm nay thực sự ấn tượng và khó quên với mỗi bạn nhỏ trong kí ức tuổi thơ! 
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Lớp Sóc Nhí đã có một Tháng 9 đầy ắp niềm vui. Ngày Tết Trung 

thu diễn ra rất tuyệt vời khi các bạn nam trong lớp có cơ hội trình 

diễn khả năng múa lân đặc biệt của mình. Các em được làm 

bánh trung thu, trang trí đèn lồng và được sang Trường Quốc tế 

Singapore tại Ciputra chiêm ngưỡng những mâm ngũ quả đầy 

màu sắc tại đây. Một điểm đáng chú ý trong tháng này chính là 

chuyến dã ngoại tới My Gym Ciputra. Các em được chạy, nhảy, 

leo trèo và có cơ hội học hỏi thêm về một vài kỹ năng thể chất 

mới. Đây là một kỉ niệm dễ thương trong mỗi bạn nhỏ lớp Sóc 

Nhí, đem lại sự phát triển tốt cho kĩ năng vận động thô ở một 

môi trường thân thiện và an toàn. 

 

 

Lớp Prep Hội nhập 

 


