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Kính gửi Quý Phụ Huynh,
Năm học 2017-2018 đã kết thúc. Đây thực sự là một năm học thành công với tất cả các học
sinh. Các con đã tham gia nhiều hoạt động học tập, kết bạn, trở nên tự tin hơn, độc lập hơn,
và có những khoảng thời gian vui vẻ tại trường. Các con cũng đã có những trải nghiệm thú vị
từ những buổi học ngoại khóa, những chuyến vui chơi tới công viên, những buổi đi vầy nước,
những bữa tiệc sinh nhật, và đặc biệt là buổi Liên hoan Văn nghệ cuối năm.
Tôi tin rằng Nhà trường đã cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao, ươm mầm và nuôi
dưỡng tâm hồn của mỗi học sinh. Các giáo viên đã cống hiến hết mình cho công việc, đáp ứng
các nhu cầu của học sinh cũng như đồng hành cùng các gia đình trong việc giáo dục, nuôi
dưỡng các em. Giáo viên toàn trường đã cùng làm việc để thiết kế chương trình học một cách
hấp dẫn, có chất lượng, phát huy mọi tài năng và kỹ năng của mình - tất cả vì lợi ích của học
sinh thân yêu. Tôi đặc biệt cảm ơn đội ngũ giáo viên và nhân viên của trường, những người đã
làm cho trường Mẫu giáo Quốc tế KinderWorld The Manor trở thành một nơi thật đặc biệt đối
với mỗi học sinh và phụ huynh.
Tôi rất buồn khi phải thông báo hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng của một số giáo viên
nước ngoài tại trường.Cô Lizzie sẽ trở về Mỹ và cô Lidia sẽ về Tây Ban Nha. Xin chân thành
cảm ơn các cô vì những nỗ lực và cống hiến mà các cô dành cho các học sinh của trường
Mẫu giáo Quốc tế KinderWorld tại The Manor. Chúc các cô hạnh phúc và thành công trong
cuộc sống.

Các ngày quan trọng:
Ngày 29/6 - Buổi học cuối cùng của năm học 2017-2018
Ngày 6/8 - Bắt đầu năm học mới 2018-2019
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Thông tin lớp học
Liên hoan Văn nghệ cuối năm
Chúng tôi rất vui khi nhận được những phản hồi
tích cực của nhiều Quý Phụ huynh về các tiết mục
biểu diễn của các con. Tôi rất tự hào về giáo viên
nhà trường, các thầy cô đã làm việc không mệt
mỏi để giúp các con luyện tập, thiết kế trang phục
biểu diễn cho các con và lựa chọn các bản nhạc
ấn tượng. Các thầy cô đã sẵn sàng làm việc ngoài
giờ để buổi Biểu diễn văn nghệ của chúng ta được
thành công đến như vậy.
Buổi Liên hoan Văn nghệ cuối năm đóng một vai
trò đặc biệt quan trọng đối với nhà trường. Đây
cũng là cơ hội để chúng ta chúc mừng các học
sinh vì những thành quả và kỹ năng mà các con đã
đạt được trong suốt năm học. Xin cảm ơn các gia
đình đã ủng hộ buổi Liên hoan Văn nghệ của nhà
trường.
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Tạm biệt các học sinh khối Dự bị Tiểu học
Tạm biệt các con! Thật tuyệt vời khi được chứng
kiến việc các con trưởng thành và bước vào
trường Tiểu học. Thay mặt tất cả các giáo viên của
trường Mẫu giáo Quốc tế KinderWorld tại The
Manor, tôi chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ
đến với các con trong năm học tới. Chúng tôi tự tin
rằng các con đã sẵn sàng cho những thử thách
sắp tới tại trường Tiểu học. Chúc các con gặt hái
được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như
trong chặng đường học tập tiếp theo.

Lời cảm ơn từ cô Essy
Tôi xin cảm ơn các giáo viên đã làm việc chăm chỉ
và tận tụy trong suốt năm học qua. Tôi rất tự hào
khi được làm việc cùng những đồng nghiệp tuyệt
vời. Sự yêu thương, chăm sóc và giáo dục học
sinh của họ đã khiến công việc của tôi trở thành
những trải nghiệm thú vị.
Tôi xin cảm ơn cô Linh, cô Bích và cô Thủy đã giúp
đỡ tôi rất nhiều trong việc điều hành trường.
Cảm ơn các gia đình đã ủng hộ các hoạt động của
trường, giúp chúng tôi xây dựng một môi trường
học tập tốt nhất cho các bé.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn toàn thể các con học
sinh. Được gặp và làm việc cùng các con hàng
ngày là niềm vui lớn với tất cả giáo viên chúng tôi.
Kính chúc Quý vị và gia đình một kỳ nghỉ hè thật
thú vị và bổ ích. Hẹn gặp lại Quý vị cùng các con
vào năm học.
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