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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 
 Tháng 4 là một tháng bận rộn của trường Mầm Non KinderWorld tại Tháp Hà 

Nội. Trong tháng này, các lớp đã chụp ảnh cá nhân và tập thể lớp, còn các học sinh 

lớp Dự bị Tiểu học cũng được chụp ảnh trong trang phục tốt nghiệp. Với diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh COVID, Nhà trường vẫn đang cân nhắc về sự tham dự của 

Phụ huynh trong lễ tốt nghiệp của các con vào ngày 16 tháng 6 năm 2021. Nhà trường 

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

Trong tháng này, các lớp có bài học về chủ đề ẩm thực, vì vậy Trường đã tổ 

chức hai sự kiện đặc biệt liên quan đến chủ đề này - sự kiện đầu tiên là Tết Hàn 

Thực trong đó các con được tự làm bánh trôi và bánh chay. Sự kiện thứ hai là Ngày 

hội ẩm thực Quốc tế, các con mặc trang phục truyền thống của đất nước mình và 

mang theo đồ ăn đại diện cho đất nước mình. 

Với tình hình gia tăng các trường hợp bị mắc COVID ở Lào, Campuchia và 

Thái Lan, để đảm bảo an toàn cho các con, Nhà trường sẽ tiếp tục hoãn các hoạt 

động dã ngoại và đảm bảo rằng tất cả các quy định phòng dịch COVID được duy trì 

trong trường học và đề nghị tất cả học sinh cũng như Phụ huynh cần đeo khẩu trang 

khi đến trường và từ trường trở về nhà. 

                  

                 Hiệu trưởng 

Stephanie C. Mills 
 
 
Các sự kiện sắp tới:  
 

Thứ Tư ngày 16 tháng 6 – Lễ tốt nghiệp  

 

http://www.kik.edu.vn/
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Vận động thể chất tại Câu lạc bộ Mỹ 
 
Lớp K2 Chick đã có thời gian tuyệt vời tại Câu lạc 
bộ Mỹ vào mùa xuân này. Đây là một cơ hội tuyệt 
vời để học sinh tận hưởng thời tiết đẹp và cùng 
nhau vận động . 

         
Giáo viên 
giáo dục thể 
chất- thầy 
Hiệp đã tổ 
chức các bài 
học thể chất 
tại Câu lạc bộ 
Mỹ, qua đó 

học sinh được tham gia vào nhiều hoạt động để 
cải thiện kỹ năng vận động thô của mình.  
 

 
Một số hoạt động yêu thích của các con là trải 
nghiệm với dù và đá bóng. Khi bài học kết thúc, 
các con tận hưởng thời gian còn lại để chơi cầu 
trượt, xích đu, và các trò chơi được trang bị ở sân 
chơi. 
 

 

Tết Hàn Thực 
 
Bánh trôi và bánh chay là hai món ăn truyền thống 
của Tết Hàn Thực ở Việt Nam.  

Bánh trôi là những viên bánh tròn được làm bằng 
bột nếp với một phần đường nhỏ ở bên trong. Để 
chào mừng Tết Hàn Thực năm nay, các lớp K1 đã 
cùng nhau tham gia chuẩn bị những món ngọt 
này. Các con rất vui khi được nặn bột thành từng 
viên bánh và 
đặt những 
viên đường 
vào bên 
trong nhân 
bánh.    
 
 
 
Sau đó, những viên bánh này được nấu chín an 
toàn trong nhà bếp, và các con rắc vừng lên trước 
khi những viên bánh nguội và thưởng thức món 
bánh do chính tay mình làm. Các con không chỉ 
được tìm hiểu về văn hóa Việt Nam mà còn có cơ 
hội rèn luyện kỹ năng vận động khéo léo khi nặn 
bánh. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bản tin Tháng 4/2021 
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Hoạt động STEM - Sắc ký giấy 

 
Trong bài học STEM của lớp Prep, các con đã 
được học về sắc ký giấy, một kỹ thuật để tách và 
xác định các hỗn hợp màu. 

 
 Đầu tiên, các con dùng 
bút lông màu để tô lên 
các tờ giấy lọc cà phê. 
Sau đó các con sẽ đưa 
ra dự đoán về những gì 
sẽ xảy ra với từng màu 
sắc ở các tờ giấy khi 
các con đặt chúng vào 
một ít nước.  
 
 
 
 

Một số bạn nghĩ rằng 
màu sắc sẽ không thay 
đổi, một số bạn đoán 
rằng màu sắc sẽ nhạt 
đi, và một số bạn khác 
lại dự đoán rằng màu 
sắc sẽ thay đổi hoàn 
toàn.Sau đó, các con 
đặt giấy lọc vào nước, 
và bắt đầu quan sát 
màu sắc vẽ từ bút lông 
trên giấy. Chúng đã 
tách ra, thay đổi và “lan 
tỏa” như một phép màu! 
 
Sau khi hoàn thành thí nghiệm phân tách màu 
sắc, các con cùng tập hợp nhau lại để thảo luận 
về các kết quả mình đạt được. 

 
Các con thực sự 
rất thích hoạt động 
STEM này và bây 
giờ các con đã 
hiểu rõ hơn về 
màu sắc được sử 
dụng trong bút 
lông màu thông 
qua hoạt động 
này. 
 
 

Hoạt động đọc sách ở lớp Kitten 
 
Đọc là một phần quan trọng của việc học. Nhà 
trường bắt đầu khuyến khích học sinh làm quen 
với sách từ rất sớm. Năm nay Lớp Kitten đã thực 
sự thích thú với hoạt động này. 

Hàng ngày, các giáo viên sẽ đọc sách cho các 
con, và các con đã có thể trả lời các câu hỏi đơn 
giản về các bức tranh. Các giáo viên cũng để 
cho các con được chọn sách mà mình thích, tìm 
một không gian thoải mái để ngồi và tập trung 
vào cuốn sách của mình một cách chăm chú.  

 
Có rất nhiều loại sách khác nhau trong thư viện 
của trường. Có những cuốn sách tạo ra âm 
thanh động vật, có những cuốn sách lại có giai 
điệu trẻ thơ và có những cuốn sách về xúc giác. 
Những bạn đọc nhỏ tuổi rất dễ bị lạc vào thế giới 
tuyệt vời của sách. 
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