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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Bản tin tháng 

 

Trong thời gian vừa qua, các bạn nhỏ đã cùng nhau trải qua hai tháng học tập thật sôi nổi tại 

Trường KIK @ Ciputra. Nhà trường đã tổ chức Lễ hội Hóa trang (Halloween) cho các con với 

rất nhiều các hoạt động mà chắc hẳn các con về nhà đã kể lại cho bố mẹ. Một số lớp đã có 

chuyến dã ngoại đến Khu vui chơi Giáo duc VinKe và Làng gốm Bát Tràng. Các bạn nhỏ đều 

vô cùng thích thú và hào hứng với những chuyến dã ngoại thú vị này. Vào thứ Năm, ngày 14 

tháng 11, nhà trường đã có buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy và các con đều được hướng 

dẫn thực hành rất tốt. Có thể nói rằng, Nhà trường đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng cho các con. 

 

Nội quy của Trường 
 
Tôi xin lưu ý một điều rất quan trọng rằng Quý Phụ huynh cần đưa các con vào tận lớp mỗi 
buổi sáng. Các con 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 các con đi tham quan. 
 

Những sự kiện quan trọng 

 

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

 

 Thứ Bảy, ngày 07 tháng 12 – Hội chợ Giáng sinh 

 Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 – Ngày học cuối cùng trước kì nghỉ lễ Giáng sinh 

 

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 

http://www.kik.edu.vn/
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Lớp Owl và lớp Mushroom đã có một chuyến dã ngoại rất vui và bổ ích tới Khu vui chơi Giáo dục VinKE 

– Times City. Tại đây, các con đã được tham gia các hoạt động thử vai và khám nhiều nghề nghiệp 

khác nhau. Chúng tôi lựa chọn địa điểm dã ngoại này bởi nó giúp cho các con có thêm những trải 

nghiệm thực tế về chủ đề “Nghề nghiệp” mà các con đã được học. Chuyến đi này đã giúp các con nhận 

biết được tầm quan trọng của từng công việc khác nhau. Bên cạnh đó, xuyên suốt tháng này, các con 

còn được tham gia vào các trò chơi đóng vai ngay tại lớp học của mình như đóng vai làm bác sĩ, cô y 

tá và giáo viên. Các con có nhiều niềm vui với chủ đề học tập này và đã học được rất nhiều thông qua 

trò chơi mục tiêu. 

Lớp Nhà trẻ Quốc tế và Hội nhập 
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  Lớp K1 Hội nhập 
 

Trong tháng này, các bạn nhỏ lớp 

Chipmunk rất thích chuyến dã 

ngoại đến Khu vui chơi Giáo dục 

VinKE - Times City. Các con rất 

thích khi được mặc những bộ trang 

phục của chú lính cứu hỏa và các 

chú cảnh sát. Các con cũng hào 

hứng khi được thử làm công việc 

của các chú lính cứu hoả, thực 

hành các kĩ năng dập tắt đám 

cháy. Qua chuyến dã ngoại đầy thú 

vị này, các con đã có những trải 

nghiệm học tập thực tế và củng cố 

thêm cho các con về chủ đề “Nghề 

nghiệp”, các khái niệm mà các con 

đã được học  ở trường. Bên cạnh 

đó, các con cũng được thực hành 

một số hoạt động STEM như làm 

thay đổi màu sắc của hoa và một 

số thí nghiệm khác. Đây là những 

hoạt động vui chơi sáng tạo giúp 

các con xây dựng kĩ năng vận 

động tinh và kỹ năng tự giải quyết 

vấn đề.  
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Tháng vừa qua, lớp Fox đã tổ chức Lễ hội 

Halloween. Các bạn nhỏ được tìm hiểu về 

các nhân vật hóa trang dịp này như: ma 

cà rồng, xác ướp, phù thủy, con dơi, con 

nhện... Các con cũng được đọc những 

cuốn sách, cùng làm thủ công và hát một 

số bài hát về lễ hội Halloween. Vào ngày 

hôm đó các con đã được vẽ mặt và hóa 

trang thành các nhân vật mình thích như: 

phù thủy, mèo đen, công chúa, siêu nhân 

và nàng tiên cá. Nhiều bạn đã mang kẹo 

đến để chia sẻ cho các bạn cùng lớp. Bên 

cạnh đó, các con còn được tô màu những 

quả bí đỏ để mang về nhà, cùng nhau ăn 

bỏng ngô và xem một bộ phim hoạt hình 

về Lễ hội Halloween. Các bạn nhỏ đặc biệt 

thích thú khi được đến các lớp chơi trò 

“Cho kẹo hay bị ghẹo” cũng như chia kẹo 

cho các bạn tới gõ cửa lớp mình. 

Lớp K2 Quốc tế 
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Lớp K2 Hội Nhập 
 

Các bạn nhỏ lớp Raccoon rất vui khi nhận 

được thật nhiều kẹo trong ngày Halloween! 

Các con được hóa trang thành các nhân vật 

đáng sợ, ghê rợn và pha chút vui nhộn trong 

những bộ trang phục cực kì tuyệt vời. Các 

con đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi 

được cùng các bạn học sinh các lớp diễu 

hành quanh tòa nhà E4/E5 trước toàn thể 

giáo viên, các bạn học sinh khác cũng như 

ban giám khảo dạy dặn chuyên môn. Âm 

nhạc tuyệt vời, trang phục tuyệt vời, giáo 

viên cùng nhảy với các con và tất cả những 

khoảng khắc vui nhộn đã tạo nên một sự 

kiện thật đáng nhớ cho tất cả mọi người. 
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Các bạn nhỏ lớp Sóc Nhí đã có một 
Học phần khá bận rộn. Để mở rộng 
thêm kiến thức và kĩ năng của các 
con, cả lớp đã có cơ hội được tham 
gia Lễ hội Halloween và có một buổi 
tham quan rất ý nghĩa tại Làng gốm 
Bát Tràng. Lễ hội Halloween đã diễn 
ra rất thú vị và tất cả các con đã cùng 
nhau tận hưởng những hoạt động 
trong ngày hôm đó. Chuyến dã ngoại 
tại Làng gốm Bát Tràng cũng vô cùng 
đáng nhớ. Các bạn nhỏ có cơ hội 
được tạo hình với đất sét để tạo thành 
những chiếc cốc, bát, đĩa và lọ hoa... 
rất đẹp mắt. Những sản phẩm được 
làm từ bàn tay của các bạn lớp Sóc 
Nhí, sau đó được nung và thành 
những sản phẩm ấn tượng mà các 
con có thể sử dụng. Thật vui khi được 
nhìn những nỗ lực của các con biến 
thành những sản phẩm thật đẹp. 
 

 

Lớp Dự bị Hội nhập 

 


