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Kính gửi Quý Phụ huynh,
Nhiệt liệt chào mừng các Quý phụ huynh, các em học sinh và các giáo viên mới của Trường
Mầm Non KiderWorld nhân dịp năm học 2018 - 2019! Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau hỗ
trợ, hợp tác và xây dựng mối liên hệ bền chặt trong năm học này. Với ngũ giáo viên nhiệt tình
và mẫn cán của Trường, tôi tin rằng Quý phụ huynh sẽ hài lòng với những trải nghiệm học tập
tuyệt vời và các hoạt động đầy sáng tạo mà các em học sinh sẽ được tham gia trong năm học
này.
Sau một vài tuần học, các giáo viên đã có thời gian tìm hiểu thêm về các học sinh mới, thiết
lập và củng cố nề nếp sinh hoạt trong lớp. Các em học sinh cũng đã dần làm quen với những
người bạn mới và trở nên gần gũi với các thầy cô - những người sẽ luôn ở bên chăm sóc cũng
như dạy dỗ các em trong suốt năm học này.
Nhà trường vui mừng chào đón các giáo viên nước ngoài mới của Trường: cô Rossy - giáo
viên lớp Dự bị Tiểu học, Chương trình Quốc tế, cô Anna - giáo viên lớp Dự bị Tiểu học,
Chương trình Hội nhập đồng thời là giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh tăng cường, cô Caitlin
- giáo viên lớp K2, Chương trình Quốc tế. Quý phụ huynh có thể tin tưởng rằng đội ngũ giáo
viên của Trường đều có bằng cấp giảng dạy, trình độ chuyên môn phù hợp, cũng như các
phẩm chất cá nhân và phẩm chất nghề nghiệp cần thiết để trở thành giáo viên của Tập đoàn
KinderWorld.

Các ngày quan trọng:
Ngày 24 tháng 9 – Tết Trung Thu
Ngày 15 đến 19 tháng 10 – Kỳ nghỉ hết Học phần Một
Hiệu trưởng
Estelle Brown
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Hoạt động tại các lớp
Triển khai Chương trình STEM tại trường Mẫu
giáo Quốc tế KinderWorld tại The Manor
Bắt đầu từ năm học này, các hoạt động STEM sẽ
được lồng ghép trong chương trình giảng dạy tại
tất cả các lớp học thuộc các Trường Mầm non
KinderWorld.
STEM là cụm từ viết tắt của Science (Khoa học),
Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật)
và Math (Toán) và là một môn học phổ biến hiện
đang được giảng dạy ở nhiều trường học trên thế
giới. Thay vì việc chỉ tập trung vào một khía cạnh
chủ đề tại một thời điểm nhất định, STEM sử dụng
cách tiếp cận liên ngành, tích hợp nhiều hơn các
môn học trong một bài học.
So với các bài giảng Khoa học và Toán học truyền
thống, STEM hạn chế tập trung vào việc ghi nhớ
thuộc lòng mà tập trung vào việc phát triển khả
năng sáng tạo, hợp tác, tư duy và truyền đạt thông
tin. Giáo dục STEM giúp các em học sinh tích cực
chủ động tham gia vào việc học tập cũng như quan
sát môi trường xung quanh. Nói một cách đơn
giản, STEM phản ánh cuộc sống thực và trang bị
cho các em hành trang tốt hơn cho tương lai trên
giảng đường và cả trong cuộc sống.
Các giáo viên đang rất nóng lòng triển khai những
hoạt động STEM tại lớp học! Hy vọng rằng, qua
các hoạt động STEM, chúng ta có thể:
 Khuyến khích các học sinh nhỏ tuổi học tập
một cách chuyên sâu hiệu quả.
 Thúc đẩy việc học tích cực! Điều này rất
quan trọng vì nó khuyến khích các học sinh
học hỏi và phát triển các kỹ năng.
 Giúp học sinh tìm hiểu về khái niệm “thử và
sai” - các em sẽ bắt đầu hiểu rằng nếu việc
gì đó không đạt kết quả mong muốn ngay
từ lần đầu, các em có thể thử làm lại cho
đến
khi
thành
công.
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Buổi họp Phụ huynh
Nhà trường xin chân thành cảm ơn các Quý phụ
huynh đã tới tham dự Buổi họp Phụ huynh mặc dù
thời tiết mưa gió và ẩm ướt. Rất đông các Phụ
huynh đã đến tham dự buổi họp và lắng nghe các
giáo viên trình bày về chương trình giảng dạy, các
hoạt động chủ đạo của năm, những mục tiêu cũng
như những kỳ vọng của thầy/cô dành cho học sinh
và mô hình một ngày hoạt động của bé tại Trường.
Nhà trường đánh giá cao sự tham gia đầy đủ của
Phụ huynh và hy vọng Quý vị đã nhận được những
thông tin hữu ích, từ đó có thể hỗ trợ một cách
hiệu quả việc học tập của con em mình. Nếu Quý
vị cần trao đổi chi tiết hơn về các thông tin liên
quan đến việc học tập của con, xin vui lòng liên hệ
với giáo viên chủ nhiệm lớp. Buổi họp này không
chỉ là dịp để Phụ huynh gặp gỡ và trao đổi với các
giáo viên mà còn là cơ hội để các Quý phụ huynh
cùng lớp giao lưu, làm quen. Tôi rất vui khi nhìn
thấy khá đông các Phụ huynh cả cũ và mới đã nán
lại dùng tiệc trà và giao lưu cùng nhau!
Các giáo viên của trường luôn sẵn lòng gặp gỡ và
trao đổi với Quý phụ huynh về các mối lưu tâm của
Quý vị liên quan đến việc học tập của các em học
sinh. Tuy nhiên, do trong giờ học, các giáo viên
cần giảng dạy và chăm sóc các em, nên rất mong
Quý vị đặt lịch hẹn với giáo viên vào sau giờ học.
Nhà trường trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và hợp
tác của Quý vị!
Lớp Prep Firefly và các hoạt động STEM
Trong tháng đầu tiên của năm học này, các học
sinh lớp Prep Fireflies đã rất vui vì các em được
thỏa sức sáng tạo và tượng tượng. Các em đã biết
được các chất liệu như những khối Lego, gậy
popsicle và cốc nhựa/giấy có thể được sử dụng để
tạo nên nhiều thứ mới như các tòa tháp, trái cây, ô
tô, nhà, các hình khối 3D và thậm chí là cả đồ chơi
nữa. Các em bước đầu đã trở thành những kỹ sư
tí hon và chúng tôi mong muốn tiếp tục khám phá
và đem đến nhiều trải nghiệm mới cho các em
trong những tiết học STEM tiếp theo.
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