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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 
Nhà trường hy vọng tất cả các Quý vị và các con đã có một kỳ nghỉ TẾT vui vẻ và an 

toàn. Tháng Hai quả là một tháng khó khăn với sự trở lại của COVID – nhà trường xin 

cảm ơn tất cả các Quý vị đã hỗ trợ trong suốt thời gian khó khăn này. Mặc dù mọi 

hoạt động đang nhanh chóng trở lại bình thường, Nhà trường vẫn đảm bảo tất cả các 

biện pháp phòng dịch COVID.  

Nhà trường rất vui mừng thông báo rằng, trong tháng này thư viện của Nhà trường 

đã được trang bị thêm nhiều cơ sở vật chất mới. Với việc lắp đặt giá sách mới ở khu 

vực trưng bày sách, các con có cơ hội khám phá nhiều sách hơn, và các con sẽ ngày 

càng hứng thú với sách hơn qua các chủ đề cụ thể của từng tháng như tác giả của 

tháng, đề tài của tháng. 

Năm học đang trôi qua rất nhanh, Nhà trường đang chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp cuối 

năm. Năm nay, lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức tại trường SIS@ Vạn Phúc, tuy nhiên 

sự tham dự của Phụ huynh trong lễ tốt nghiệp vẫn chưa được xác nhận. Chúng tôi sẽ 

cập nhật thông tin cho Quý vị trong thời gian sớm nhất.  

                  

Hiệu trưởng 
Stephanie C. Mills 

 
Các sự kiện sắp tới:  
 
Thứ Hai, ngày 5 tháng 4 – Thứ Sáu, ngày 9 tháng 4 -  Nghỉ Học phần 3 

Thứ Tư, ngày 14/ Thứ 5 ngày 15 tháng 4 – Chụp ảnh lưu niệm cuối năm học 2021 

Thứ Tư, ngày 21 tháng 4 – Giỗ Tổ Hùng Vương – Nghỉ lễ  

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 4/ Thứ 2 ngày 01 tháng 5 – Giải phóng Miền Nam/ Quốc 

tế lao động – Nghỉ lễ  

http://www.kik.edu.vn/
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HOẠT ĐỘNG TRỒNG CÂY 

 
Trong tháng này, lớp nhà trẻ đã dành nhiều thời gian 

khám phá các 

loài thực vật. 

Ngoài việc lên 

sân chơi và 

khám phá các 

loại cây và thực 

vật khác nhau, 

các con còn có 

cơ hội khám phá 

khu vườn thảo mộc. Các con rất thích thú khi được ngửi 

các loại thảo mộc khác nhau và cùng nhau chọn ra các 

loại cây mà các con yêu thích. 

  
Sau khi nhìn thấy cây 
phát triển đầy đủ, các 
con được làm quen 
với hạt giống. Các 
con rất hứng thú tìm 
hiểu làm thế nào một 
cây lớn lại có thể sinh 
ra từ một hạt nhỏ như 
vậy.  
Tiếp theo, các con 

được gieo hạt của chính mình. Các con đã được gieo 

hạt vào nhiều loại chất liệu khác nhau - từ bông, giấy 

đến đất.  

 
Mỗi ngày, các con được theo dõi sự phát triển của hạt 

và đảm bảo rằng chúng đã được tưới nước, so sánh và 

đối chiếu sự phát triển của hạt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KHÁM PHÁ VỀ TRÁI CÂY 

 
  Các lớp K2 gần đây đã được học về trái cây và rau 

củ. Các con có cơ hội sử dụng năm giác quan của 

mình để khám phá thông qua một loạt các hoạt động. 

Các con được cảm nhận, ngửi và chạm vào các loại 

trái cây và rau quả khác 

nhau, so sánh và đối 

chiếu. 

Các con được lắng nghe 

những âm thanh khác 

nhau khi lắc và cắt các 

loại rau.  

Giác quan quen thuộc 

nhất để khám phá là vị 

giác. Các con đã cùng nhau chuẩn bị và phục vụ món 

salad trái cây.  

Các con được làm quen với rất nhiều phép toán khi 

thực hiện việc quan sát, phân loại trái cây và rau củ. 

Việc mở cửa hàng cũng giúp các con có cơ hội đi và 

mua trái cây và rau quả trong danh sách của mình. 

 

Bản tin Tháng 
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HOẠT ĐỘNG NẤU ĂN LỚP K1 
 
Với chủ đề ‘’ trái cây”, các con đã được học về các loại 

trái cây khác nhau như xoài, táo và cam.  

Qua việc làm ra các món salad trái cây ngon, các con 
lớp K1 không chỉ khám phá chủ đề đang tìm hiểu mà 
còn cảm nhận bằng các giác quan và mở rộng ngôn ngữ 
của mình. Đầu tiên, các con tìm hiểu về cam, táo, xoài, 

nho và chuối. Các 
con đã được học 
cách miêu tả trông 
chúng như thế nào 
và cảm thấy như 
thế nào và sử dụng 
tất cả các giác quan 
của mình để tìm 

hiểu về trái cây - tất nhiên các con sẽ được nếm thử mỗi 
loại trái cây sau đó!  
 

Sau đó, các con được rửa trái cây, rửa tay và bắt tay 
vào làm món salad trái cây của riêng mình. Các cô giáo 
giúp cắt trái cây trước và sau đó các con tự do sử dụng 
các đồ dùng bằng nhựa an toàn để cắt thêm trái cây nếu 
muốn. Các con đã rất thích thú khi được xếp và nhìn 
những màu sắc rực rỡ của các loại trái cây xếp cùng 
nhau và háo hức muốn thử những món ngon của mình. 
 

 

 
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI HOA 

  

Lớp Prenursery 

Puppy đã được 

học về các loài 

hoa. Các con thực 

sự thích thú khi 

khám phá các loại 

hoa khác nhau cả 

trong lớp học và 

trên sân chơi. 

                                            

  Các con đã làm các thí nghiệm để khám phá các 

mùi hương cũng như kết cấu khác nhau của các loại 

hoa. Các con đã cùng nhau phân loại các loại hoa 

theo màu sắc và làm thí nghiệm xem liệu chúng ta có 

thể thay đổi màu sắc cánh hoa bằng cách cho hoa  

vào nước màu hay không. 

 

 

 

 

 

 

 


