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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 Năm học này đang trôi qua thật nhanh và đây là thời điểm giáo viên và học sinh 

tất bật chuẩn bị cho Hội chợ từ thiện Giáng sinh thường niên. Năm nay do hạn chế 

bởi dịch COVID, Nhà trường rất tiếc không thể mời Phụ huynh tới tham dự sự kiện 

này. Bên cạnh đó, Nhà trường sẽ tổ chức Hội chợ Giáng sinh tại Tháp Hà Nội thay vì 

đồng tổ chức cùng trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc. Tuy vậy, Nhà trường vẫn 

rất mong đợi đây là một sự kiện thành công với nhiều gian hàng cho học sinh ghé 

thăm. Vé tham gia hội chợ từ thiện này cũng sẽ được sớm được mở bán. Số tiền 

quyên góp từ việc tổ chức hội chợ sẽ được chuyển đến Ủy ban Bác ái Xã hội - Caritas 

Việt Nam để hỗ trợ người nghèo, những người đang chịu thiệt thòi và thiếu thốn các 

điều kiện sống cơ bản.  

Trong tháng 11, Nhà trường đã tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam hết 

sức ý nghĩa với các hoạt động cả trong và ngoài lớp học, từ hoạt động vẽ mặt cho các 

thầy cô giáo đến hoạt động làm thiệp tri ân. Toàn trường tràn ngập với những lẵng 

hoa tươi tuyệt đẹp cùng những giỏ trái cây tươi ngon. Nhà trường xin gửi lời cảm ơn 

chân thành tới Quý Phụ Huynh đã gửi những thông điệp tri ân, những lời chúc tốt đẹp 

nhất và những món quà đáng yêu dành cho giáo viên, nhân viên trường trong ngày 

đặc biệt này. 

 
Hiệu trưởng 
Stephanie C. Mills 
 
Sự kiện quan trọng sắp tới:  
 
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 12: Hội chợ từ thiện Giáng sinh 
 
Thứ Ba, ngày 22 tháng 12: Kết thúc Học phần 2   
 
Thứ Tư, ngày 23 tháng 12 đến Thứ Hai, ngày 4 tháng 1:  
Nghỉ Giáng sinh – Năm mới và Nghỉ Học phần 2  
 
Thứ Ba, ngày 5 tháng 1 năm 2021: Bắt đầu Học phần 3

 

http://www.kik.edu.vn/
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 LỚP K2 ĐI DÃ NGOẠI TẠI ERA HOUSE  

 
 

Ngày 6/11/2020, các lớp K2 đã 
có một chuyến dã ngoại tới Era 
House. Khi tới nơi, các con đã 
được quan sát cách những cây 
non phát triển cũng như được 
tìm hiểu về cách các con có thể 
chăm sóc và giúp cây cao hơn, 
khỏe mạnh hơn. Sau đó, các 
con được tham gia hoạt động 
trượt cỏ thú vị tại khu đồi cỏ 
rộng lớn.  

 
Các con cũng được đi thăm những loài động vật tại 
Trang trại Era 
House như những 
chú dê, chú lừa 
hay gà trống. Sau 
khi đi qua một 
đường hầm cỏ 
tuyệt đẹp, các con 
đã được trải 
nghiệm hoạt động 
câu cá nơi các con 
thể hiện sự khéo 
léo của mình. Các 
con và các cô giáo đều đã có một khoảng thời gian vui 
vẻ trong chuyến dã ngoại này.  

 

 
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG TINH  

TẠI LỚP NURSERY 
 
Học sinh các lớp Nursery 
đã rèn luyện kỹ năng vận 
động tinh của mình thông 
qua hoạt động vừa chơi 
vừa học cùng các loại 
khóa kéo có kích thước 
khác nhau. 
 
Việc vân động cơ ngón tay 
để các ngón được dẻo dai 
và khoẻ hơn là hết sức 
quan trọng đối với các con. 
Hoạt động cùng khóa kéo 
và cúc áo cũng giúp xây dựng các kỹ năng ứng dụng 
cần thiết cho cuộc sống của các con. 

 
Khi mới bắt đầu 
hoạt động, các 
con cảm thấy 
hơi khó một 
chút để kéo 
những chiếc 
móc khóa nhỏ 
đúng cách. Tuy 
nhiên, sau 

nhiều lần cố gắng, việc kéo khóa trở nên ngày càng 
dễ dàng hơn khi các con được hỗ trợ, được tìm hiểu 
về cách hoạt động của khóa kéo và cách dễ nhất để 
mở và đóng lại khóa kéo. 

                                  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bản tin Tháng 11/2020 
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LỚP PREP ĐI DÃ NGOẠI TẠI MY GYM 

 
Trong tháng này, các lớp Dự 
bị Tiểu học đã có chuyến đi 
tới My Gym tại Ciputra để tìm 
hiểu thêm về nội dung học 
của chủ đề “Chúng ta nên làm 
gì để giữ gìn sức khỏe?”. Các 
con rất háo hức khi tham gia 
các hoạt động thể chất tại My 
Gym. Các con đã cùng nhau 
thực hiện các động tác khởi 
động vui vẻ cũng như chơi 
các trò chơi âm nhạc thú vị. 

 
Một trong những hoạt động 
thể chất yêu thích nhất của 
các con là nhảy trên tấm 
bạt lò xo, đi bộ trên xà 
thăng bằng, treo người 
trên thanh trượt và thực 
hiện các hoạt động trồng 
cây chuối hay nhào lộn 
cùng sự hỗ trợ của các 
huấn luyện viên.  
 
Toàn bộ giờ học được thực 
hiện bằng Tiếng Anh, giúp 
các con có cơ hội thực 

hành kỹ năng Tiếng Anh của mình với những người 
xung quanh. Các con đã có một khoảng thời gian vui vẻ 
và cảm thấy có thêm động lực để giữ gìn lối sống năng 
động, lành mạnh. 

 
ĂN UỐNG LÀNH MẠNH TẠI LỚP K1 

 
Để củng cố nội 
dung học về việc 
ăn uống lành 
mạnh, các lớp K1 
đã sử dụng trái 
cây và rau củ để 
làm bản in. Các 
con rất thích thú 
khi được xem các 
loại trái cây được 
cắt ra và cùng 
thảo luận xem sau khi cắt, trông chúng sẽ có hình dạng 
bên ngoài và bên trong như thế nào.  

 
Sau đó, các con 
sử dụng trái cây 
và rau củ để 
thực hiện hoạt 
động in dấu 
khác nhau. Một 
số loại rau có 
thể được sử 
dụng theo 

nhiều cách để tạo ra nhiều hình dạng khác nhau – ví 
dụ như sử dụng phần ngọn, phần thân, phần cuống 
rau. Để phát triển kỹ năng hợp tác, cả lớp đã cùng 
nhau in dấu các loại trái cây, rau củ trên một tờ giấy 
có kích thước 
lớn. 
Sau khi các 
hình in khô, 
các cô đã sử 
dụng sản 
phẩm này để 
giới thiệu với 
các con về tầm 
quan trọng của 
việc ăn uống 
lành mạnh và chế độ cân bằng các loại thực phẩm. 
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LỚP K2 KHÁM PHÁ 5 GIÁC QUAN 

 
Trong tuần 4 của 
Học phần 2, các 
lớp K2 đã được 
khám phá 5 giác 
quan, bài học 
thuộc chủ đề 
chung về “Bản 
thân”. 
 
Các con đã thực 
hiện rất nhiều hoạt động liên quan đến xúc giác, khứu 
giác, cảm giác, thính giác và giác quan yêu thích nhất 
của các con là vị giác. 
 
Các con đã có hoạt động kiểm tra vị giác thú vị, thông 
qua việc sử dụng trái cây, rau củ để các con chạm, 
ngửi và cảm nhận trong khi bịt mắt để xem các con có 
thể phân biệt khi chỉ dùng khứu giác và xúc giác hay 
không. 

Sau khi khám 
phá phần vỏ 
ngoài của các 
loại trái cây, rau 
củ, các con đã 
cùng nhau cắt ra 
và nếm thử. 
 
Các con có thể 
cảm nhận vị 

ngọt trong hầu hết các loại thực phẩm. Đặc biệt nhất 
là khi các con thử vị 
chua, các con đã có 
một số biểu cảm rất 
thú vị! 
 
Khám phá 5 giác 
quan là một hoạt 
động trải nghiệm vô 
cùng đặc biệt và 
đáng nhớ của các 
con và các cô.      
 

 

 

 


