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KINDERWORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN @ CIPUTRA 

Tháng Mười Hai năm 2019 

Kính gửi Quý Phụ Huynh, 
 

Bản tin Nhà trường 
 
Tháng 12 là một tháng ngập tràn niềm vui và sự phấn khởi khi các cô giáo và các con đã cùng 
nhau trang hoàng quanh trường cũng như bên trong lớp học để chuẩn bị cho lễ hội Giáng 
sinh. Các con rất vui khi được tham gia vào rất nhiều hoạt động khác nhau và cùng chiêm 
ngưỡng các tác phẩm của các bạn lớp khác. Hội chợ từ thiện Giáng sinh của trường đã diễn 
ra vào ngày 7 tháng 12 cùng với tiết mục biểu diễn ca nhạc hết sức tuyệt vời đến từ các bạn 
học sinh lớp Dự bị Tiểu học và lớp K2. Cả trường đã có một ngày hội vui vẻ và đầy hào hứng. 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh đã đến và ủng hộ cho hội chợ đầy ý nghĩa 
này của Nhà trường. 
 
Nội quy Nhà trường 
 

Tôi xin lưu ý với Quý Phụ huynh rằng việc Phụ huynh đưa các con tới tận lớp mỗi buổi sáng 

là hết sức quan trọng. Học sinh cần có mặt tại lớp trước 8h30 sáng để sẵn sàng cho một 

ngày 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 các con đi tham quan. 

 

Những sự kiện quan trọng 
 

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

 Thứ Sáu ngày 20 tháng 12 – Ngày học cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh 

 Thứ Hai ngày 6 tháng 1 – Học sinh trở lại sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh 

 Thứ Sáu ngày 17 tháng 1 – Kết thúc Học phần 2 

 

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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Tháng này các bạn nhỏ lớp Owl rất thích thú được trải nghiệm các hoạt động STEM, đặc biệt là các 

thí nghiệm liên quan đến nước. Các con đã làm một số thí nghiệm về nước như: sự chìm và nổi, sự 

chuyển động của nước, thí nghiệm trộn nước với dầu và làm hộp mô phỏng đại dương. Các bạn 

nhỏ thật sự rất thích khi được chơi với nước! Trong thí nghiệm chìm và nổi, mỗi học sinh được yêu 

cầu thả một đồ vật vào thùng chứa nước và cùng dự đoán xem món đồ của mình sẽ chìm hay nổi 

trước khi thả vào. Sau đó, các em còn được thử một số cách khác nhau để chuyển nước từ thùng 

chứa này sang thùng chứa khác. Và hoạt động mà các em yêu thích nhất chính là Hộp mô phỏng 

đại dương. Đối với mô hình này, cả lớp đã cùng nhau đổ nước, đổ cát núi lửa từ Lanzarote - Tây 

Ban Nha và đổ rất nhiều vỏ sò vào hộp. Các bạn nhỏ rất phấn khích vì đây là lần đầu tiên các con 

được nhìn thấy cát đen ngoài đời. 

 

Lớp Nhà trẻ Quốc tế 
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Lớp Nhà trẻ Hội nhập 

 

Một mùa Giáng sinh nữa lại về, cô giáo và các bạn nhỏ lớp Mushroom đang bận rộn trang trí 

lớp học với nhiều tác phẩm độc đáo và sáng tạo chuẩn bị cho một Giáng sinh rực rỡ. Cùng 

với đó là những bài tạo hình vô cùng đáng yêu về chủ đề Giáng sinh như: làm ông già Noel từ 

đĩa giấy, trang trí thiệp Giáng sinh. Các bạn nhỏ cũng rất hào hứng khi học về chủ đề “Giáng 

sinh”, được lắng nghe những câu chuyện và những bài hát về ngày lễ này. 
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  Lớp K1 Hội nhập  

Lớp Chipmunk đã có một tháng 12 

cực kì bận rộn khi các con cùng chuẩn 

bị đón chào lễ Giáo sinh. Các con 

được học rất nhiều bài hát, điệu nhảy 

Giáng Sinh vui nhộn trong tháng vừa 

qua. Bên cạnh đó, các con cũng có 

những tiết học thủ công, khi các con 

được hướng dẫn tạo ra những bông 

hoa xinh xắn và những quả bóng dễ 

thương để trang trí cây thông Noel; in 

bàn tay nhỏ xinh với mực màu để tạo 

thành ông già Noel và trang trí tất 

Giáng sinh bằng các chất liệu khác 

nhau. Các con thực sự thích thú với 

những hoạt động thủ công và trang trí 

lớp học bằng chính sản phẩm của 

mình. Lớp Chipmunk xin được chúc 

toàn thể gia đình và bạn bè một mùa 

Giáng sinh an lành. 
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Tháng này lớp Fox rất háo hức chuẩn bị cho 

lễ Giáng sinh đang đến gần. Các con đã học 

nhiều bài hát về chủ đề này và biểu diễn một 

bài hát tại Hội chợ từ thiện Giáng sinh. Tại hội 

chợ, các con đã có nhiều thời gian vui chơi và 

tham gia một số hoạt động như: vẽ mặt, làm 

vòng đeo tay và chơi nhiều trò chơi khác nhau. 

Các em cũng được học các bước làm ông già 

Noel bằng chất liệu sơn phồng xốp. Các con 

được học khâu tất bằng dây ruy băng và trang 

trí tất rất đẹp để treo ở cầu thang lớp mình. 

Bên cạnh đó, các con cũng có rất nhiều hoạt 

động mỹ thuật và thủ công như: in bàn tay làm 

thành ông già Noel, làm Cậu bé bánh gừng, 

Ngôi nhà bánh gừng, Chú yêu tinh và Tuần 

lộc. Đặc biệt, các con vô cùng thích thú khi 

được trải nghiệm hoạt động trang trí bánh và 

có buổi liên hoan lớp trước kỳ nghỉ Giáng 

Sinh. 

 

Lớp K2 Quốc tế 
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Lớp K2 Hội nhập 
Năm nay, lớp Raccoon tham gia cả 

Chương trình biểu diễn Giáng và Hội 

chợ Giáng sinh vào thứ Bảy, ngày 7 

tháng Mười hai. Các con đã tham gia 

vào rất nhiều hoạt động và trò chơi vui 

nhộn. Thật ý nghĩa khi lợi nhuận của 

những hoạt động này sẽ dành cho việc 

từ thiện. Tuần lễ Giáng sinh đang đến 

gần, các bạn nhỏ lớp Raccoon rât vui 

khi luyện tập các bài hát, tham gia 

những hoạt động thủ công và chơi các 

trò chơi về Giáng sinh. Điều đó giúp 

các con cảm thấy tự tin hơn và học 

được cách hài lòng cũng như thấy biết 

ơn với những gì mình đang có. Trao 

yêu thương cho mọi người xung quanh 

bằng những món quà và dành thời 

gian ở bên gia đình là ý nghĩa thực sự 

của tinh thần Giáng sinh. Vì vậy, tất cả 

các con đều rất háo hức mong chờ 

những món quà từ ông già Noel vào 

đêm Giáng sinh. 
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Một tháng vừa qua lớp Dự bị Tiểu học Sóc 

Nhí đã có rất nhiều hoạt động vui vẻ để 

chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh. Các con đã 

có khá nhiều thời gian để khám phá và thử 

sức sáng tạo về những điều thú vị về ngày 

lễ này. Trong buổi Hội chợ từ thiện vừa qua, 

các con đã khoác lên mình những bộ trang 

phục Giáng sinh thật lộng lẫy để biểu diễn 

tiết mục đặc biệt của lớp mình. Các con đã 

rất hứng thú khi cùng nhau học được nhiều 

kiến thức thông qua hoạt động vui chơi và 

sáng tạo. Các bạn lớp Sóc Nhí sẽ cố gắng 

trở thành những em bé ngoan và chờ đón 

nhiều món quà ý nghĩa đến từ Ông già Noel 

trong dịp Giáng sinh năm nay. 
 

 

 

Lớp Prep Hội nhập 

 


