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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
   
Năm học đã kết thúc, toàn thể giáo viên và học sinh Trường Mầm non KinderWorld 

đã có rất nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp. Năm học này rất đặc biệt khi dịch COVID-19 

đã làm thay đổi các kế hoạch được giáo viên chuẩn bị. Các giáo viên và nhân viên đã 

nhanh chóng thích nghi với tình hình mới tuy có bị một chút gián đoạn khi tổ chức lớp 

học trong giai đoạn đầu dịch, nhưng khi học sinh quay trở lại trường, các giáo viên và 

học sinh đã ngay lập tức quay trở lại nếp sinh hoạt học tập hàng ngày. 

 

Toàn thể học sinh và giáo viên Trường KIK tại Tháp Hà Nội đã có một năm học tuyệt 

vời, cùng nhau tổ chức các sự kiện đặc biệt: từ dịp lễ Halloween, Buổi biểu diễn Giáng 

sinh, Tết Nguyên đán, Ngày Quốc tế Thiếu nhi cho tới Lễ tốt nghiệp dành cho học 

sinh lớp Dự bị Tiểu học. Năm học vừa qua cũng đánh dấu sự tiến bộ và trưởng thành 

của các con trên nhiều lĩnh vực, vẻ rụt rè trong những ngày đầu tiên đến trường dần 

thay thế bằng sự tự tin, mạnh dạn. 

 

Thật tiếc rằng, khi năm học này kết thúc, chúng tôi cũng phải nói lời tạm biệt với một 

số giáo viên của Nhà trường. Hai giáo viên nước ngoài là cô Colleen Holland và cô 

Louise Graham – sẽ tiếp nhận vị trí công việc mới tại Hà Nội. Chúng tôi cũng sẽ chia 

tay với cô Đỗ Thùy Dương. Bên cạnh đó, Cô Hoàng Thị Thanh Duyên – giáo viên âm 

nhạc và cô Nguyễn Thị Thanh Hằng – giáo viên trợ giảng lớp Prep Joey sẽ nghỉ sinh 

trong năm nay. Chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các cô. 

 

Nhà trường xin chúc Quý Phụ huynh và các con có một kỳ nghỉ hè an toàn và vui vẻ. 

Chúng tôi mong được chào đón Quý vị và các con trở lại trường trong Năm học mới 

2020-2021. 

         

Hiệu trưởng 

Stephanie C. Mills 

 

Sự kiện quan trọng sắp tới: 
 

Ngày 26 tháng 6: Kết thúc năm học 2019-2020  

 
Ngày 29 tháng 6 - Ngày 10 tháng 7: Chương trình hè S.T.E.A.M. 

 

Ngày 03 tháng 8: Khai giảng năm học mới 2020-2021 
 

http://www.kik.edu.vn/
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Hoạt động STEAM tại lớp Prep Joey 
 

Lớp Prep Joey đã thực hiện các hoạt động 
STEAM thú vị trong tháng này. 
 

Các con đã được trải 
nghiệm hoạt động vẽ vô 
hình bằng cách sử dụng 
hỗn hợp nước và muối 
nở để vẽ lên giấy trắng. 
Lúc đầu, các nét vẽ hoàn 
toàn vô hình cho đến khi 
các con dùng nước nho 
tô lên giấy. Các con đã vô 
cùng ngạc nhiên khi thấy 
bức tranh mình vẽ hiện ra 
trước mắt. 

 
Những nét vẽ từ màu trắng đã dần chuyển sang 
màu xám do sự kết hợp giữa muối nở và axit trong 
nước nho.  

Ngoài ra, các con được thử nghiệm xây dựng tàu 
lượn siêu tốc. Sau khi xem một số video về tàu lượn 
siêu tốc, các con đã tự sáng tạo ra chiếc tàu lượn 
siêu tốc độc đáo của mình với hình dạng và thiết kế 
khác nhau. Các con rất tự hào về sản phẩm được 
tạo ra từ sự khéo léo của mình. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoạt động Spa tại lớp K2 Owlet 

 
Vào cuối năm học, 
học sinh lớp K2 
Owlet được học 
cách chăm sóc bản 
thân sau một năm 
học tập chăm chỉ. 
Năm nay là một 
năm học đặc biệt 

và đây cũng là thời điểm quan trọng để chăm sóc 
bản thân cũng như những người xung quanh 
chúng ta. Các con đã được học cách mát-xa và 
mở một cửa hàng spa để chăm sóc khách hàng 
vào buổi sáng. 
 
Lớp Owlet đã tạo một video để mời các lớp khác 
tham quan cửa hàng spa của lớp mình: 
https://youtu.be/O3fzSANOFQk 
 
Các con tự làm bảng 
hiệu, tự quản lý gian 
hàng riêng và tính phí 
cho khách hàng tới 
sử dụng dịch vụ. Các 
con lớp Owlet rất 
chuyên nghiệp và có 
thể thu được tiền giả 
từ các vị khách tới sử 
dụng dịch vụ spa.  
 

 

Bản tin Tháng 6/2020 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/O3fzSANOFQk
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Ngày Quốc tế Thiếu nhi  

 
Chủ đề của Ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay là 

“Tình yêu”. Nhà trường đã trang trí không gian 

ngoài sảnh với các khung hình để gia đình và các 

con cùng chụp ảnh thật vui vẻ và đặt một chiếc cầu 

vồng trông giống như cánh cửa ước mơ, đưa các 

con vào thế giới tươi đẹp và tuyệt vời phía trước. 

 

Buổi chiều là khoảng thời gian cho một loạt các 

hoạt động thú vị, từ làm vòng tay và khung tranh 

cho đến các hoạt động kéo co và câu cá. Các con 

đã có cơ hội đi xung quanh trường để tham gia vào 

các hoạt động khác nhau và học cách hợp tác cùng 

nhau. 

 

 

 

 
Hoạt động sáng tạo trong lớp Prep Froglet 

 
Trong tháng này, lớp Prep Froglet đã có các hoạt 

động nghệ thuật 

vô cùng sáng tạo. 

Các con đã cùng 

nhau làm muối 

màu bằng cách 

trộn màu thực 

phẩm và muối với 

nhau, sau đó 

dùng chính muối 

màu đó để vẽ 

tranh. 

Học sinh lớp 

Prep Froglet 

cũng tự mình 

trang trí trang 

đầu tiên trong 

hồ sơ học tập 

của mình. Các 

con đã sử 

dụng rất nhiều 

chất liệu khác nhau để tạo nên các bức vẽ sinh 

động của riêng mình. 

Cuối cùng, 

trong tiết 

học nghệ 

thuật ưa 

thích của 

mình, các 

con cùng 

nhau đoán 

xem các vật 

thể có lăn 

qua sơn 

được hay 

không. Khi 

các con 

quan sát 

thấy quả 

cầu là vật thể có hình dạng tốt nhất để lăn qua 

lớp sơn, các con đã vô cùng thích thú. 
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Lễ Tốt nghiệp 

 
Do dịch bệnh COVID-19, Lễ Tốt nghiệp Năm học 
2019-2020 được tổ chức tại trường và không có sự 
góp mặt của Quý Phụ huynh tới tham dự buổi lễ 
như những năm trước đây. Tuy vậy, các con cũng 
đã có một ngày thật đặc biệt và đáng nhớ. 
 
Nhà trường đã dựng một sân khấu nhỏ tại khu vực 
sảnh trước cổng trường để tổ chức Lễ Tốt nghiệp 
cho các con với các tiết mục văn nghệ đặc sắc do 
chính các em học sinh biểu diễn. 
 
Các con đã vô cùng tự hào khi được đứng trên sân 
khấu, nhận bằng tốt nghiệp và được biểu diễn các 
bài hát, điệu nhảy của lớp mình. 
 
Một chiếc bánh thật lớn được đặt làm riêng cho 
buổi Lễ Tốt nghiệp và đây cũng là một trong những 
điểm nhấn trong bữa tiệc Tốt nghiệp của các con. 
 
Quý Phụ huynh cũng có cơ hội lưu giữ những tấm 
ảnh kỷ niệm với con trong bộ trang phục tốt nghiệp 
và nhìn ngắm những tấm ảnh của các con từ lớp 
Nursery tới lớp Dự bị Tiểu học, để thấy con đã tự 
tin và trưởng thành như thế nào. 
 
Nhà trường sẽ gửi tới Quý vị video của buổi Lễ Tốt 
nghiệp trong thời gian sớm nhất để cùng Quý vị 
chia sẻ niềm vui này. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


