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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tháng Mười Một là một tháng vô cùng bận rộn với nhiều sự kiện như Ngày Nhà giáo Việt Nam, 

các chương trình dã ngoại và chuẩn bị tổng duyệt cho Buổi hòa nhạc Giáng sinh cũng như Hội chợ 

cuối năm. 

Sự kiện Giáng sinh chính đầu tiên của năm nay - Hội chợ Từ thiện Giáng sinh hàng năm sẽ diễn 

ra vào Thứ Bảy ngày 07 tháng 12 cùng với Trường Quốc tế Singapore @ Vạn Phúc. Đối với gian 

hàng bán đồ cũ, nhà trường muốn kêu gọi sự quyên góp dưới dạng đồ chơi, quần áo, chăn ga gối, 

túi đựng đồ, giày dép, đồ trang sức/ khăn quàng/ túi xách, đĩa DVD/CD, sách, đồ gia dụng… -  bất 

cứ vật dụng gì Quý vị không còn dùng đến nữa. Một chiếc hộp to đã được đặt ở lối vào để Quý vị 

có thể quyên góp đồ. Nhà trường xin được trân trọng thông báo tổ chức từ thiện được lựa chọn 

năm nay là Caritas Việt Nam – một tổ chức từ thiện tuyệt vời có các chương trình nhằm thúc đẩy 

sự phát triển toàn diện của con người và cung cấp hỗ trợ khẩn cấp. 

Buổi hòa nhạc Giáng sinh thường niên bên cạnh cây thông dưới sảnh tầng 1 của tòa nhà sẽ diễn 

ra vào Thứ Tư ngày 18 tháng 12 từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 15 phút sau giờ ăn nhẹ buổi sáng tại 

trường và sẽ có sự xuất hiện của ông già Noel tới thăm các con. Nhà trường sẽ gửi thư mời và 

những thông tin tiếp theo liên quan đến hai sự kiện này tới Quý Phụ huynh. 

Vào Thứ Tư ngày 20 tháng 11 Nhà trường đã tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là dịp để tôn 

vinh những nỗ lực chăm chỉ và cống hiến hết mình của tập thể giáo viên tuyệt vời của nhà trường. 

Chúng tôi có một đội ngũ giáo viên giỏi tại Trường Mầm non Tháp Hà Nội – những người luôn cố 

gắng không ngừng để mang lại sự chăm sóc tận tình và những trải nghiệm học tập tuyệt vời của 

các con. Nhà trường xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các Quý vị Phụ huynh và Giám hộ học 

sinh vì tấm lòng tri ân và độ lượng của Quý vị trong ngày đặc biệt này. 

Nhân cơ hội này nhà trường xin gửi lời cảm ơn Quý phụ huynh về sự hỗ trợ của Quý vị trong năm 

này và chúc Quý vị một kỳ nghỉ tuyệt vời cũng như một năm mới tràn đầy hạnh phúc. 

                 

Stephanie C. Mills 
Hiệu trưởng 

 
Các sự kiện quan trọng sắp tới: 
 
Thứ Năm ngày 05 Tháng 12 – Chuyến dã ngoại của lớp K1 tới  VinKe  

Thứ Bảy ngày 07 Tháng 12 – Hội chợ Giáng sinh tại Trường Quốc tế 

Singapore @ Vạn Phúc  

Thứ Tư ngày 18 Tháng 12 – Buổi hòa nhạc Giáng Sinh  

Thứ Sáu ngày 20 Tháng 12 – Buổi học cuối cùng của năm 2019 

Thứ Hai ngày 06 Tháng 01–  Nhà trường đón học sinh trở lại  

 
 
https://www.caritas.o

rg/where-caritas-
work/asia/vietnam/ 

http://www.kik.edu.vn/
https://www.caritas.org/where-caritas-work/asia/vietnam/
https://www.caritas.org/where-caritas-work/asia/vietnam/
https://www.caritas.org/where-caritas-work/asia/vietnam/
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KHÁM PHÁ NGHỀ NGHIỆP CỦA LỚP K2 

 

Tại lớp K2, các con đang tiếp 

tục học về các nghề nghiệp 

khác nhau. Một ngành nghề 

mà các con rất thích tìm hiểu là 

trở thành một thám tử. Thám tử 

Potato Head đã đến thăm lớp 

học và để lại những gợi ý cho 

các con điều tra. Điều bí mật là 

“Ai đã lấy trộm chiếc bánh ở 

bàn của cô Colleen?”. Các con 

lắng nghe và trao đổi về những gợi ý, đưa ra phán đoán 

về những tên trộm khác 

nhau mà các con nghĩ 

là người có thể đã lấy 

trộm bánh. Thám tử 

Potato Head đã xem 

xét những kẻ đáng nghi 

này và giúp các con 

phân loại ai đáng nghi 

và ai không. Trong lúc này, các con tự lấy vân tay và nói 

chuyện về bằng chứng được để lại trong vụ trôm bánh. 

Thám tử Potato Head đã đưa cho các con các vân tay 

và dấu chân của nghi phạm chính mà ông đã tìm thấy 

tại hiện trường vụ án.Từ đó các con có thể thu hẹp danh 

sách kẻ tình nghi và gọi tên kẻ phạm tội. Thám tử Potato 

Head rất vui với sự giúp đỡ của các con, ông đã để lại 

một bức ảnh về Con Sói Xấu Xa To Lớn đã bị bắt vì 

phạm tội và cảm ơn sự hỗ trợ của các con bằng một 

bữa tiệc bánh quy nhỏ. 

  

 

 

CÂU LẠC BỘ MỸ 
 

Trong Học phần 2 và 3, các lớp của trường có chương 

trình tham quan tới Câu lạc bộ Mỹ, một khu vui chơi 

ngoài trời khép kín cách trường 5 phút đi xe buýt. Câu 

lạc bộ Mỹ có sân chơi rộng rất đẹp cũng như sân bóng 

đá cho phép học sinh có nhiều không gian vận động 

và vui chơi. 

Sau giờ học thể chất, các con có thời gian phát triển 

các kĩ năng vận động thô và khả năng phối hợp thông 

qua các trò chơi tự do với các thiết bị sân chơi, trò chơi 

bóng đá cũng như khám phá cây cỏ, các loại thực vật 

ở đó.Thật tuyệt vời khi nhìn thấy các con thích thú trải 

nghiệm chơi ngoài trời vui vẻ và an toàn dưới ánh mặt 

trời và một bầu không khí trong lành.  

 

 
 

 

Thông tin lớp học 
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CHUYỄN DÃ NGOẠI CỦA LỚP NHÀ TRẺ TỚI 

TRANG TRẠI ERA HOUSE 

 

Không khí háo hức bao trùm cả lớp khi các học sinh lớp 

nhà trẻ chuẩn bị đi dã ngoại tại Trang trại Era House 

trong Học phần 2. 

Khi ở trên xe buýt, các con rất thích thú hát bài “The 

wheels on the bus”. Tại Trang trại Era House, có rất 

nhiều thứ cho các con tìm hiểu và một điều các con rất 

thích là nhận dạng các con vật khác nhau vừa học. Các 

con chỉ ra những con vật khác nhau, làm theo tiếng kêu 

của chúng và gọi tên các con vật đó. 

Các con học sinh cũng nhận thấy rằng có rất nhiều côn 

trùng ở trang trại và háo hức xem các con vật khác nhau 

ăn gì. Quả là một trải nghiệm mang tính giáo dục tuyệt 

vời!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CÁC HOẠT ĐỘNG STEM CỦA LỚP K2 

 

Trong tháng này, Lớp K2 Chick rất bận rộn với hoạt 

động làm thí nghiệm với nước. Câu hỏi quan trọng 

trong chủ đề này là “Làm thế nào để chúng ta có thể 

cứu các con vật bị mắc kẹt trong băng đá?” Các bạn 

học sinh đã đưa ra giả thuyết (lý giải ý tưởng của các 

con) làm cách nào các con cứu được chúng và sau đó 

thử nghiệm với các đồ dùng khác nhau như thìa và 

dĩa. Các con đã thử các kỹ thuật khác nhau như đập 

và khoét, rồi sau đó nhận ra rằng các con có thể thúc 

đẩy quá trình này bằng cách ủ ấm đá trong lòng bàn 

tay của mình. Các con đã rất hạnh phúc khi “cứu” 

được các con vật và hào hứng chia sẻ các kỹ thuật 

thành công này với những bạn khác để thử nghiệm.  
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HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ STEM CỦA LỚP JOEY 

 
Lớp Dự bị Tiểu học Joey đang tiếp tục học về các chất 

liệu khác nhau. Các con đã khám phá nhiều chất liệu và 

rất ngạc nhiên khi 

nhìn thấy một số 

đồ vật được làm từ 

các hợp chất như 

thế nào. Các con 

đã hợp tác để tìm 

và vẽ lại các đồ vật 

trong lớp học 

được làm từ các 

chất liệu cụ thể. 

Trong một hoạt động khác, các học sinh đã tách các vật 

thể, quan sát chúng thật gần qua kính lúp và cảm nhận.  

 
 

     
 
 
 

 

 

CHUYẾN DÃ NGOẠI GIAO LƯU TEDDY BEARS 
 

Tháng 11 đã chứng kiến sự kiện dã ngoại giao lưu đầu 

tiên của trường cho phép các học sinh của các cơ sở 

khác nhau gặp gỡ để học hỏi và trải nghiệm. Chủ đề 

của sự kiện đầu tiên là “Chuyến dã ngoại cùng Gấu 

bông” theo đó các con có cơ hội mang theo gấu bông 

và cùng làm các hoạt động thủ công, thí nghiệm với 

nước và dung lượng và đóng vai trong câu chuyện 

“Chúng tôi đang đi săn gấu”. 

Sự kiện đã kết thúc hoành tráng tại sân chơi mới của 

Trường Mầm non Vạn Phúc. Tất cả đã làm nên một 

ngày tuyệt vời và nhà trường mong đợi giao lưu cùng 

với các cơ sở Mầm non KinderWorld khác tại Hà Nội 

trong các sự kiện giao lưu sắp tới. 
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