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Học phần 3 – Ngày hội thử thách công nghệ dưới nước và Té nước 

Học phần 3 đã kết thúc với ngày hội Té nước cùng chương trình thử thách 

công nghệ dưới nước với nhiều hoạt động và trò chơi vui nhộn. Các em có 

cơ hội kéo giáo viên của mình xuống hồ bơi, ném bóng nước và trao đổi 

yêu thương bằng những cú tát nước liên hồi vào nhau 

Đây cũng là cơ hội để các em thể hiện sự khéo léo của mình bằng cách tạo 

ra những chiếc thuyền từ nhựa và gỗ có thể chạy qua bể bơi. Đây là một 

kỷ niệm tuyệt vời về thành tích của học sinh và là một cách thú vị để đánh 

dấu kết thúc học phần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN KỲ NÀY 

 Học phần 3  

 Chuẩn bị thi học kỳ  

 Ngày hội STEM và  

Té nước 

 Tham quan học tập tại 

Malaysia và Singapore 

 

Kính gửi phụ huynh, 

Học phần 3 đã kết thúc với nhiều hoạt động cùng kết quả học tập. Phiếu kết quả học tập đã thể hiện 

việc các em học rất tốt.   

Xin lưu ý lễ tốt nghiệp hằng năm và buổi diễn văn nghệ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 21 tháng 06  

tại Maxim’s vào lúc 6 giờ tối.  

Nhà trường xin gửi lời cám ơn đến Quý phụ huynh vì đã luôn hỗ trợ nhiệt tình.  
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Mùa thi cử 

Những ngày gần cuối năm học, các em học 

sinh của trường có khá nhiều bài kiểm tra. Việc 

này có thể mang đến nhiều thách thức và căng 

thẳng. Để đạt kết quả cao nhất và giảm căng 

thẳng, các em nên chuẩn bị đúng cách cho kỳ 

thi của mình. 

Lời khuyên cho một kỳ thi thành công 

1. Địa điểm học tập - Tìm một nơi yên tĩnh để 

ôn tập và học tập cho kỳ thi. Có thể là trong 

nhà hoặc một vị trí yên tĩnh ở nơi không bị 

phân tâm. 

 

2. Quản lý thời gian – Việc ôn bài vào phút cuối cùng không phải là một ý tưởng tốt. Điều này 

sẽ làm tăng mức độ căng thẳng và có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả bài thi. Học sinh nên 

lập thời gian biểu ôn tập từ bây giờ cho tới kỳ thi. 

 

3. Ôn tập theo nhóm – Lập nhóm nhỏ để giúp nhau ôn tập. Các em có thể giúp đỡ lẫn nhau để 

phát huy điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu trong bài thi 

 

4. Nghỉ ngơi và thư giãn - Nghỉ ngơi đúng cách trong khi ôn tập và cố gắng ngủ đủ giấc và ăn 

uống đúng cách. Mệt mỏi hoặc căng thẳng sẽ không giúp các em chuẩn bị tốt cho kỳ thi, hãy 

chăm soc bản thân chu đáo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lớp 1 Quốc tế vui chơi ở Snowtown 

Lớp 1 Quốc tế đã có dịp ghé thăm Snowtown 

tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10/04 

vừa qua. Các em đã có những trải nghiệm và 

vui chơi trong tuyết đầy thú vị. Đây cũng là 

dịp giúp các em học thêm môn khoa học và 

trích lũy thêm kiến thức về thời tiết. 

Đối với nhiều em, đây là lần đầu tiên các em 

được thấy tuyết. Đó là một kinh nghiệm tuyệt 

vời và niềm vui lớn. Là một phần trong việc 

học tập, các em đã tìm hiểu về khoa học đằng 

sau thời tiết như mưa và tuyết và tầm quan 

trọng của thời tiết và khí hậu đối với hành tinh 

của chúng ta. 

Lớp học của chúng tôi đang mong chờ 

chuyến tham quan tiếp theo để hiểu thêm về 

thế giới xung quanh chúng ta. 

Ảnh trên: Lớp 1 Quốc tế tại Snowtown 
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Ngày hội thử thách công nghệ dưới nước 

Thứ Sáu vừa qua, ngày 12 tháng Tư, các học sinh từ Lớp 1 đến IGCSE 1 đã tham gia Ngày thử 

thách công nghệ dưới nước tại trường, trong đó các em thực hiện dự án STEM tập trung vào 

thiết kế thuyền. Các bạn thiết kế đơn giản và tạo ra một chiếc thuyền có thể đi biển và có thể di 

chuyển trên mặt nước bằng động cơ của chính nó. 

Các em đã tự mình áp dụng các kỹ thuật dựa trên Quy trình thiết kế kỹ thuật để chế tạo nhiều 

loại thuyền độc đáo từ thuyền buồm mô hình đến tàu biển AQUABOTIC chạy bằng pin có thể 

chạy qua bể bơi trường học. Các em đã được đưa ra thử thách STEM và thử nghiệm thiết kế 

của mình trong bể bơi của trường để sửa đổi và chạy thử mẫu thiết kế cho đến khi sẵn sàng thật 

sự 

 

Các hoạt động STEM dịp Lễ Phục Sinh ở KIK 

Năm nay, lớp Mẫu giáo đã có cơ hội tham gia vào dự án “Tiết kiệm trứng” của STEM vào ngày 

cuối cùng của học phần 3. Mục đích của dự án này là hoàn thành các công việc khác nhau để 

nhận nguyên liệu cần thiết để giúp trứng khỏi bị vỡ. 

Vào buổi chiều, các em đã đi tìm trứng ở trong sân trường và cố gắng tìm càng nhiều trứng càng 

tốt. Vào cuối ngày, nhờ số trứng này mà các em sẽ có nhiều trải nghiệm ra trò. 
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Chương trình tham quan học tập tại Malaysia và Singapore 

Nhà trường vui mừng thông báo cho bạn rằng Trường Quốc tế Singapore (SIS) sẽ tổ chức 
Chương trình Tham quan Học tập đến Malaysia và Singapore. Thời gian dự kiến từ Chủ nhật, 
ngày 30 tháng 6 đến Thứ Bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2019 dành cho các học sinh từ lớp 4, lớp 5 
và lớp 6. 

Thông tin chi tiết về chương trình và đăng ký sẽ được thông báo cho học sinh và phụ huynh trong 
khóa học. Vui lòng liên hệ với cô Nhung qua số điện thoại +84 24 6661 7722 để biết thêm chi tiết 
hoặc Văn phòng trường. 
 
Thay đổi số điện thoại trường 
 
Số điện thoại các chi nhánh của trường sẽ thay đổi sang số mới 0254 7301 777 và có hiệu lực 
từ ngày 2 tháng 5 năm 2019. 

  
 

 
Một bức tranh đáng giá ngàn lời nói: 

Ảnh trên : Lớp 3 Song Ngữ giờ SOSE    Ảnh giữa: AquaSTEM      Ảnh cuối: Lớp 8 hai khối đi OBV        
 


