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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Học kỳ 1 đã trôi qua với rất nhiều sự kiện quan trọng, và thật tuyệt vời khi chúng 

ta có thể nhìn lại quãng thời gian qua và nhận thấy được sự trưởng thành của các 

con từ đầu năm học tới giờ. Từ những cô bé, cậu bé bỡ ngỡ bước vào lớp mới trong 

ngày đầu tiên của năm học, giờ đây các con đã trở thành những học sinh tự tin và 

toàn diện. 

Việc đưa vào giảng dạy chương trình Ngữ âm Tiếng Anh Letterland mới đã 

giúp các con đã có thể nắm bắt được kiến thức về ngữ âm với một tốc độ đáng kinh 

ngạc, và các con học sinh lớp lớn cũng đã rất yêu thích việc học đọc. Nhà trường rất 

mong đợi được tiếp tục hỗ trợ các con củng cố và nâng cao trình độ học tập trong 

Học kỳ 2. 

Các cô giáo và các con cũng đã tham gia Hội chợ Từ thiện Giáng sinh tuyệt 

vời với nhiều hoạt động, và các con cũng đã rất phấn khích khi được chào đón Ông 

già Noel tới thăm trường. 

Nhà trường sẽ tổ chức buổi họp Phụ huynh và Giáo viên lớp trong khoảng thời 

gian từ 19/01 đến 21/01/2020. Mong Quý vị vui lòng sắp xếp thời gian để trao đổi với 

giáo viên về việc học tập của con, sự tiến bộ của con tại trường cũng như tìm hiểu 

thêm về chương trình, hoạt động học tập tại trường. 

Nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý Phụ huynh đã hợp tác 

và hỗ trợ Nhà trường trong suốt Học kỳ vừa qua. 

Kính chúc Quý vị cùng các con có một kỳ nghỉ đáng nhớ và rất mong đợi được 

chào đón Quý vị cùng các con quay trở lại trường trong năm mới. 

                 

Hiệu trưởng 

Stephanie C. Mills 
 
 
Sự kiện quan trọng sắp tới:  
 
Thứ Tư, ngày 23 tháng 12 - Thứ Hai, ngày 4 tháng 1:  
Kỳ nghỉ Giáng sinh, Năm mới và Nghỉ Học phần 2 
 
Thứ Ba, ngày 5 tháng 1:  Bắt đầu Học phần 3  
 
Thứ Ba, ngày 19 tháng 1 - Thứ Năm, ngày 21 tháng 1: 
Họp Phụ huynh   

http://www.kik.edu.vn/
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 CÂY GIA ĐÌNH TẠI LỚP DỰ BỊ TIỂU HỌC 

 

 Trong tháng này, Lớp Dự bị Tiểu học Quốc tế được học 

về “Cây gia đình”. Các 

con đã thực hiện nhiều 

hoạt động để khám phá 

chủ đề này. 

 

Các con đã làm đồ trang 

trí cây thông Noel bằng 

hỗn hợp muối và bột mì 

để tạo ra bột muối. Sau 

khi khô, các con sử dụng 

màu và nguyên liệu cắt 

dán để trang trí cây 

thông. 

Các con cũng rất háo 

hức khi được tự mình 

làm Cây Gia đình 

nhân dịp Giáng sinh, 

sử dụng những bức 

ảnh gia đình ấm áp 

mà các con đã chuẩn 

bị trước. 

 

Các con tự vẽ cây 

thông Noel, sau đó 

dán các bức ảnh gia 

đình sao cho vừa với 

cây thông của mình.  

Hoạt động này giúp 

gợi nhớ cho các con về tình cảm và niềm hạnh phúc mà 

gia đình cũng như những ngày lễ đem lại cho các con. 

 
HOẠT ĐỘNG TẠI CÂU LẠC BỘ MỸ 

 
Một trong những hoạt động hàng tuần nổi bật đối với 
các con là hoạt động ngoài trời tại Câu lạc bộ Mỹ. 

Hoạt động hàng tuần 
này giúp các con có 
cơ hội làm việc 
nhóm, chia sẻ và 
hợp tác cùng nhau 
trong một số hoạt 
động như căng dù 
hoặc các trò chơi 
đồng đội. 

Ngoài ra, các con 
cũng có cơ hội được 
giáo viên thể dục hướng dẫn các kỹ năng mới và phát 
triển kỹ năng vận động thô của mình.  

Hoạt động ngoài trời 
hàng tuần thực sự là 
một cơ hội tuyệt vời để 
các con xây dựng kỹ 
năng, thử thách bản 
thân và phát triển 
mạnh mẽ. 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bản tin Tháng 12/2020 
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KHÁM PHÁ CÁC NGÔI NHÀ TRÊN THẾ GIỚI 

 
Các lớp K1 đã tìm hiểu về chủ đề “Ngôi nhà của tôi”. 

 

Để nghiên cứu 

chủ đề này, các 

con đã khám 

phá bản đồ và 

vị trí của từng 

bạn trong lớp. 

Các con cũng 

đã sử dụng 

công nghệ 

Google Map và 

Street View để tìm hiểu các ngôi nhà khác nhau trên 

khắp thế giới. Các con được quan sát những ngôi nhà 

gạch ở Anh, những ngôi nhà mái bằng và sơn nhạt ở 

Trung Đông, những tòa nhà cao chọc trời ở Mỹ, cũng 

như những ngôi nhà ở Việt Nam. 

Sau khi tìm hiểu 

các ngôi nhà khác 

nhau, các con tập 

trung vào ngôi nhà 

của mình, và so 

sánh điểm giống 

và khác biệt giữa 

các ngôi nhà và 

căn hộ. 

Chủ đề này cũng rất hay để tổ chức hoạt động đóng vai 

trong lớp. Các con đã quan sát những ngôi nhà búp bê 

và giúp các bạn búp bê thực hiện những công việc khác 

nhau trong ngôi nhà của mình. 

 

Chủ đề này cũng được củng cố thêm bởi những bài thơ, 

câu chuyện về ngôi nhà. Như vậy, đến khi kết thúc chủ  

đề, các con đã có một nền tảng kiến thức về các ngôi 

nhà khác nhau mà mọi người trên khắp thế giới đang 

sinh sống. 

 
 

 
BỮA TIỆC VỚI NHÂN VẬT HARRY HAT MAN 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH LETERLAND 
 
Chương trình Ngữ âm Tiếng 
Anh Letterland mới sử dụng 
những câu chuyện làm cơ 
sở để các con liên hệ tới 
những nhân vật khác nhau. 
 
Các lớp K2 đã được học về 
âm “h” và nhân vật Harry Hat 
Man – người đội mũ. Các con đã tự thiết kế và tạo ra 
chiếc mũ cho riêng mình bằng cách sử dụng nhiều loại 
nguyên liệu khác nhau. 
 
Sau khi khám phá những chiếc mũ đa dạng và các từ 
bắt đầu với cùng âm “h” (như head/ happy/ house,…), 
các con đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc mũ thú vị.   
 

HÒA NHẠC GIÁNG SINH TẠI LỚP NURSERY 
 
Hoà cùng với không khí lễ hội của dịp Giáng sinh, lớp 

Nursery Bunny và Kitten đã cùng nhau quây quần và 

hát những bài hát Giáng sinh vui vẻ. 

 

Các con cũng rất hào hứng khi được rung chuông theo 

những giai điệu ngọt ngào của bài hát “Jingle Bells”. 

Các con đã luyện tập nhiều bài hát Giáng sinh, cùng 

ca hát và vỗ tay theo điệu nhạc trong tiết mục hòa nhạc 

Giáng sinh do chính các con tạo nên.  

 

 

 

 

 

       

So sánh ngôi nhà ở Trung Đông và Mỹ 



  

 

 T: (84-24) 7304 4777 
 

E: enquiry@grandhanoi.kinderworld.edu.vn 
 

www.kinderworld.net 
 

KINDERWORLD KINDERGARTEN @ HANOI TOWERS DECEMBER 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  

 

 T: (84-24) 7304 4777 
 

E: enquiry@grandhanoi.kinderworld.edu.vn 
 

www.kinderworld.net 
 

KINDERWORLD KINDERGARTEN @ HANOI TOWERS DECEMBER 2020 

 
 


