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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Xin được chào mừng các con học sinh quay trở lại trường với Học phần 2 – Nhà 

trường hi vọng các con đã có một kì nghỉ tuyệt vời và sẵn sàng bắt đầu cho Tháng 11 

đầy thú vị. 

 

Nhà trường hiện tại đã chuẩn bị sẵn sàng một sự kiện quan trọng, đó chính là Lễ hội 

Halloween. Khi các con trở lại trường sau kì nghỉ Học phần, toàn bộ trường đã được 

trang trí lại theo chủ đề Halloween tuyệt vời và các con thì đều rất háo hức mong chờ 

hoạt động “Trick or Treat” (Cho kẹo hay bị ghẹo). Những hình ảnh về lễ hội sẽ được 

cập nhật trong Bản tin Tháng 11 của Nhà trường. 

 

Trong Tháng 10 này, trường đã đón tiếp một đội ngũ gồm 6 bác sĩ tới tổ chức khám 

sức khỏe định kỳ hai lần một năm – các con dường như khá thích thú với trải nghiệm 

đi qua từng khu vực khám khác nhau để gặp các bác sĩ. Các chuyến đi dã ngoại Học 

phần 1 cũng đã mang đến cho các con nhiều cơ hội khám phá và trải nghiệm. Nhà 

trường sẽ tiếp tục tổ chức các chuyến dã ngoại và bắt đầu các hoạt động giao lưu với 

cơ sở trường khác vào Tháng 11. 

 

Trong thời gian tới, hàng loạt ngày lễ và các sự kiện như Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 

tháng 11, Lễ hội Từ thiện Giáng sinh vào tháng 12, Buổi hòa nhạc Giáng sinh hàng 

năm sẽ diễn ra. Nhà trường và các con rất mong đợi sẽ có một Học phần 2 tràn đầy 

niềm vui. 

 
Stephanie C. Mills 

Hiệu trưởng

Với Mùa Thu đang đến gần, 

Nhà trường đã thay đổi lịch học 

bơi sang chương trình Giáo 

dục thể chất tại Câu lạc bộ Mỹ. 

Chương trình này đã mang lại 

cho các con cơ hội phát triển kĩ 

năng vận động thô cũng như 

học một số kĩ năng mới.  

             
 

  

http://www.kik.edu.vn/
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CHUYẾN DÃ NGOẠI CỦA LỚP DỰ BỊ TIỂU HỌC 

TỚI ECO PARK 

 

Trong Học phần 1, các lớp Dự bị Tiểu học đã tham gia 

hoạt động đi dạo kết hợp kích thích giác quan tại Eco 

Park trong một không gian ngoài trời tuyệt đẹp theo chủ 

để mà các con đang học, “Năm giác quan”.  

Các con đã rất thích thú với việc dùng kính lúp để quan 

sát cận cảnh cây cối cũng như ngửi và chạm vào một 

số loại cây. Các con đã rất phấn khích khi được nhìn 

thấy một số loài động vật trong môi trường tự nhiên của 

chúng. 

Để kết thúc một buổi sáng tuyệt vời, các con đã dành 

thời gian vui chơi tại sân chơi trong nhà trước khi 

thưởng thức bữa ăn trưa ngon lành tại các bàn ăn picnic 

ngoài trời. Các con và các cô giáo đều cảm thấy sảng 

khoái và tươi mới sau khi dành thời gian ngoài trời cũng 

như tham gia một số các hoạt động thể chất. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

KHÁM SỨC KHỎE 
 
Một đội ngũ gồm 6 bác sĩ đã tới thăm Trường Mầm 

non KinderWorld tại Tháp Hà Nội để tổ chức buổi 

khám sức khỏe cơ bản cho tất cả các học sinh. Cùng 

với thông tin sức khoẻ của các con được các bác sĩ 

ghi chép vào sổ khám bệnh, các con cũng rất thích 

được đi từng khu vực khám để trải nghiệm các hoạt 

động thăm khám khác nhau. 

 

Thông tin lớp học 
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CHUYẾN DÃ NGOẠI CỦA CÁC LỚP K1 TỚI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ PEGASUS 

 

Trong tháng này, các lớp K1 có cơ hội tới thăm khu bếp 

của Trường Cao đẳng Quốc tê Pegasus tại Vạn Phúc. 

Các đầu bếp tại đây đã dạy các con cách làm một số 

loại bánh quy đường thơm ngon. Các con đã có một giờ 

học tuyệt vời học cách trộn các nguyên liệu với nhau – 

việc trộn kem bơ và đường với nhau hơi khó nên các 

con đã nhờ đến sự trợ giúp của máy trộn. Sau đó, các 

con trộn thêm vani, một chút muối và nhồi thêm với một 

chút bột mì để hoàn thành phần cốt bánh. Phần thú vị 

nhất là khi các con đặt bánh quy vào khay nướng và 

trang trí bánh bằng quả anh đào. Chú bếp trưởng tên 

Việt đã dạy các con về tầm quan trọng của vệ sinh nhà 

bếp và hướng dẫn các con rửa tay đúng cách khi tiếp 

xúc với thực phẩm, điều này gắn liền với chủ đề học tập 

về cơ thể và vệ sinh của các con. Tất cả các con đều 

được học các kĩ năng mới và hơn hết, các con được 

mang những chiếc bánh quy về nhà để chia sẻ với gia 

đình! 

 

 
 
 
 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG STEM 

 

Một trong những chủ đề của tháng này là “Năm giác 

quan của con”. Trong suốt quá trình học, các con đã 

dành một buổi chiều học STEM để trải nghiệm các giác 

quan khác nhau. 

 

Một số thử nghiệm yêu 

cầu các con dự đoán mùi 

vị và kết cấu của một số 

đồ ăn. Sau đó, các con 

được bịt mắt lại và dùng 

vị giác để đoán xem con 

đang ăn gì. 

 

Một thử nghiệm khác là 

sử dung khứu giác cùng 

với nhiều miếng bông 

gòn có các mùi hương 

khác nhau. 

 

Ngoài ra, các con còn thử chạm vào các chất liệu và 

đồ vật khác nhau để 

cảm nhận sự khác 

nhau của chúng. 

Một số chất liệu và 

đồ vật được sử 

dụng là nước, 

những miếng bọt 

biển, lá cây, giấy và 

vỏ sò. 
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THỰC HÀNH CHỮA CHÁY 
 

Để đảm bảo sự an toàn của mọi người trong tòa nhà, 

Somerset đã sắp xếp một buổi họp và thao diễn về an 

toàn phòng cháy chữa cháy. Đội ngũ lãnh đạo của 

trường đã học được nhiều điều về các cách thực hành 

chữa cháy khác nhau trong tòa nhà cũng như thực hành 

các kĩ năng chữa cháy cá nhân. 

 

 
     

 
MÃ QR 

 

Nhà trường trân trọng thông báo hiện nay mã QR sẽ 

được đưa vào thư gửi hàng tuần. Điều này sẽ giúp Quý 

Phụ huynh dễ dàng truy cập vào những bài hát hoặc 

những câu chuyện được dạy trên lớp của các con hơn. 

 

Nhà trường đề xuất Quý Phụ huynh tải phần mềm QR 

vào điện thoại hoặc iPad (có nhiều lựa chọn an toàn và 

miễn phí trên Google Play), sau đó sử dụng phần mềm 

miễn phí này để quét mã tự động, cho phép Quý vị truy 

cập vào trang web nhanh chóng. 

 

Nhà trường hi vọng rằng phương pháp này sẽ giúp quý 

vị tiếp cận với những bài hát và câu chuyện mà giáo 

viên dạy trên lớp một cách dễ dàng hơn. 

 

 

 
 

 
CHUYẾN DÃ NGOẠI CỦA LỚP K2 ĐẾN ERA 

HOUSE 
 
Các lớp K2 đã tổ chức đi dã ngoại mùa thu tới trang 
trại Era House vào giữa Tháng 10. Mỗi lớp đi một ngày 
khác nhau, nhờ vậy mà các con có thể tận hưởng tất 
cả các hoạt động có trong trang trại.  Các con học về 
sở thích và những điều mà cơ thể chúng ta có thể làm 
được. Đây là một cách để các con kiểm tra những việc 
mà các con có thể làm và tìm ra các hoạt động khác 
nhau mà các con thích. 
 
Các hoạt động bao gồm: 
 

 Kiểm tra sự can đảm của con khi đối mặt với 
những dốc cỏ 

 Luyện khả năng ném chính xác bằng việc tập 
ném phi tiêu hay như trong trò chơi quidditch 
của Harry Potter 

 Kiểm tra xem con có sợ độ cao không bằng 
việc đi qua một chiếc cầu làm bằng dây thừng 
treo trên mặt nước 

 Đi thuyền hoặc cưỡi ngựa 

 Khám phá xương khủng long khổng lồ và quan 
sát các con bọ nhỏ và động vật bằng kính lúp 

 
Các con đã chơi rất vui và hiểu được những điều mà 
con mong muốn làm cũng như những hoạt động mà 
các con muốn trải nghiệm lại. 
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