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Kính gửi Quý Phụ huynh,
Hôm nay là buổi học cuối cùng của Học phần Ba và các em học sinh sẽ bắt đầu kỳ nghỉ từ
ngày mai, ngày 25 tháng Tư. Trong những tuần vừa qua, khá nhiều thông tin quan trọng liên
quan đến việc điều chỉnh Học phí và thời hạn đóng phí để được hưởng các chương trình ưu
đãi cho năm học mới 2018 - 2019 đã được gửi về cho Phụ huynh. Chúng tôi xin lưu ý Quý vị
một số nội dung chính như sau:
Phụ huynh đóng học phí trước ngày 29 tháng 5 năm 2018 sẽ được hưởng chương trình
ưu đãi học phí:
- Giảm 2% học phí nếu thanh toán học phí theo năm;
- Giảm 2% học phí cho Học phần Một nếu thanh toán học phí theo từng Học phần.
Quý Phụ huynh vui lòng nộp học phí cho Năm học 2018 – 2019 chậm nhất là ngày 15 tháng
6 năm 2018 để xác nhận việc tiếp tục cho con theo học tại Trường.
Quý Phụ huynh nào chưa xác nhận việc tiếp tục cho con theo học tại trường Mầm non
KinderWorld tại The Manor - năm học 2018 - 2019, xin vui lòng điền thông tin vào mẫu và
gửi lại Văn phòng trường sớm nhất có thể.
Một sự kiện quan trọng khác sắp diễn ra trong tháng Năm là Lễ hội Chào Hè được tổ chức
tại trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens. Lễ hội để chào mừng Giai đoạn hai của
dự án tại trường Liên cấp Quốc tế Singapore và khai trương trường Mẫu giáo KinderWorld
tại Gamuda Gardens – cung cấp chương trình Hội nhập cho các học sinh Mẫu giáo.
Thông tin Lễ hội Chào hè 2018
Ngày
: Thứ Bảy, Ngày mùng 5 tháng 5 năm 2018
Thời gian

:

8h00 sáng – 10h00 sáng: Chạy Bộ
8h00 sáng – 1h00 chiều: Lễ Hội Chào Hè

Địa điểm

:

Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens, Đường số 2 Gamuda
Gardens, Km 4.4 Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Các ngày quan trọng:
Nghỉ hết Học phần Ba – Từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4
Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương – Ngày 25 tháng 4
Nghỉ lễ – Ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5
Bắt đầu Học phần 4 – Ngày 2 tháng 5
Lễ hội Chào Hè – Ngày 5 tháng 5
Liên hoan Văn nghệ cuối năm và Lễ Tốt nghiệp – Ngày 14 tháng 6
Hiệu trưởng
Estelle Brown
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Hoạt động tại các lớp
Lớp K1 tham quan Nhà hàng Món Huế
Nhân dịp hoàn thành chủ đề học tập về “Các
món ăn truyền thống của Việt Nam”, giáo viên
các lớp K1 đã đưa học sinh tới tham quan nhà
hàng Món Huế trong khu The Manor và thưởng
thức bữa ăn nhẹ tại đây. Các giáo viên rất vui vì
các em học sinh đều ngoan và nhớ quy tắc ứng
xử trong suốt bữa ăn.
Các em thích thưởng thức hương vị khác nhau
của các món ăn nổi tiếng như bún Bò Huế, cơm
rang thập cẩm, nem rán và thịt nướng.
Các giáo viên rất vui khi thấy các em nếm thử
những món ăn mới. Sau chuyến đi này, các học
sinh lớp K1 đã quen hơn với các món ăn truyền
thống của Việt Nam mà các em đã được tìm hiểu
tại lớp.
(Cô Rebecca)

Lớp K2 Octopus tổ chức ngày Quốc tế
Trong tháng Tư, các học sinh đã có cơ hội khám
phá về nhiều đất nước trên thế giới. Các em rất
vui khi tìm được đất nước mình trên bản đồ, sau
đó nói về các phong tục truyền thống và hát các
bài hát bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Lớp
Octopus rất vui khi mẹ các bạn Yoon Ha, Sa
Yoon, Ji Youn và Mi Jung tới lớp và dạy các em
làm món Kimbap – một món ăn truyền thống nổi
tiếng của Hàn Quốc. Vào ngày lễ Quốc tế, học
sinh mặc trang phục truyền thống và chia sẻ đồ
ăn của nước mình với các bạn cùng lớp. Các
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hoạt động này nhằm củng cố nét đặc trưng văn
hóa của mỗi quốc gia, khích lệ niềm tự hào dân
tộc cũng như phát triển sự hiểu biết và tôn trọng
các nền văn hóa khác. Chúng tôi đánh giá cao
sự chuẩn bị chu đáo và nhiệt tình của các phụ
huynh trong những dịp này và hy vọng sẽ tiếp tục
nhận được sự ủng hỗ quý báu của Quý vị trong
suốt quá trình học tập của các con tại trường.
(Cô Trang)

Lớp Prep Hội Nhập thực hành mua sắm.
Lớp Prep Stingray và Swordfish rất thích các trải
nghiệm thực tế sử dụng tiền và làm các phép
tính khi mua sắm. Các giáo viên đã phát cho mỗi
em 10.000 đồng và đưa học sinh tới siêu thị Mini
Mart để các em có cơ hội mua sắm. Học sinh có
thể mua bất cứ thứ gì mình muốn trong giới hạn
số tiền được phát hoặc các em có thể gộp tiền
với nhau. Đây là một trải nghiệm thực tế thú vị
đối với mỗi học sinh và là dịp để các giáo viên
quan sát cách các em áp dụng kiến thức vào đời
sống thực tế.
(Thầy Kim)
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Lớp Prep Alligator
Các em học sinh lớp Alligator đã thực sự hòa
mình vào không khí lễ hội của tháng này! Song
song với quá trình học, các em đã cơ hội làm
món bánh trôi rất ngon. Các em sử dụng ngôn
ngữ và các kỹ năng đọc viết để lập danh sách
các nguyên liệu cần thiết cho món ăn này. Sau
khi đánh vần các từ vựng, các em đã rất vui khi
được sử dụng các kỹ năng vận động tinh để
nhào bột, sau đó sử dụng vị giác để nếm món ăn
và dùng các tính từ chỉ đặc điểm miêu tả món
bánh như "ngọt", "dai" và "ngon". Hoạt động này
là cơ hội tốt để các em học và sử dụng các từ
mới.
(Cô Lizzie)

Lớp Baby Sharks học về Cá phương tiện giao
thông
Trong Học phần Ba, lớp Baby Sharks khám phá
về các phương tiện giao thông đường bộ hai
bánh và bốn bánh. Các em đã rất vui khi đi xe
trượt và học cách giữ an toàn khi lái xe. Ngoài ra,
các em còn có thể nhận biết các phương tiện
giao thông khác nhau và địa điểm sẽ tìm thấy các
phương tiện đó như xe tải và máy xúc ở các
công trường xây dựng, máy cày giúp các bác
nông dân ở trang trại, xe cảnh sát dành cho các
cảnh sát và xe cứu hỏa dùng để dập đám cháy.
Đây là những hoạt động học tập thú vị dành của
học sinh lớp Baby Sharks và các em đã học
được nhiều từ mới trong những giờ học này.
(Cô Thân)
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Những tiết học về Thế giới của lớp K2
Jellyfish
Trong tháng Tư, các lớp K2 đã tìm hiểu về nhiều
nền văn hóa khác nhau và tổ chức tuần lễ Quốc
tế. Các cô giáo rất tự hào khi các em hiểu được
tầm quan trọng của việc tôn trọng mọi người
xung quanh, bất kể quốc tịch của họ là gì và họ
đến từ đâu. Trong thực tế, các em đều yêu quý
các bạn, các giáo viên và thích học những ngôn
ngữ mới lạ, thử những món ăn từ các quốc gia
khác. Trong tuần lễ Quốc tế, các cô giáo đã tổ
chức một số hoạt động thú vị để cung cấp kiến
thức về các quốc gia trên thế giới cho học sinh.
Cả lớp đều rất thích các giờ học nấu ăn với sự
giúp đỡ của phụ huynh và các cô giáo. Trong
tuần lễ Quốc tế, các em học sinh cũng được
tham dự bữa tiệc buffet Quốc tế và thưởng thức
nhiều món ăn ngon trên thế giới. Các em còn
mặc trang phục truyền thống của nước mình và
sau đó đi dạo quanh khu The Manor với tinh thần
tự hào dân tộc rất cao.
(Cô Lidia)
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