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Kính gửi Quý Phụ huynh,
Như Quý vị có thể đã nhận ra, mẫu Bảng tin hàng tháng của trường vừa được thay đổi.
Tháng Ba đã qua đi nhanh chóng với khá nhiều hoạt động diễn ra tại các lớp học. Các giáo
viên đang bắt đầu lên kế hoạch và chuẩn bị cho buổi Biểu diễn Văn nghệ cuối năm với chủ
đề:

“Lights! Camera! Action!”
Quý vị vui lòng dành thời gian tới tham dự buổi Biểu diễn Văn nghệ cuối năm và Lễ tốt
nghiệp dành cho các học sinh lớp Dự bị Tiểu học với các thông tin sau:
Ngày: 14 tháng 6 năm 2018
Thời gian: 6 giờ – 7 giờ 30 phút tối
Địa điểm: Học viện Âm nhạc Quốc gia
Địa chỉ: 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Chụp ảnh lưu niệm cũng là một trong những sự kiện đáng lưu ý của trường. Năm nay, Nhà
trường dự định tổ chức chụp ảnh cho học sinh vào ngày 9 tháng Tư - hai tuần trước kỳ nghỉ
hết Học phần Ba. Các học sinh lớp Dự bị Tiểu học đang rất vui vì các em sẽ được chụp ảnh
kỷ yếu trong trang phục tốt nghiệp. Quý vị vui lòng đưa con đến trường đúng giờ và mặc
quần áo đồng phục đầy đủ vào ngày này.
Các ngày quan trọng:
Chụp ảnh lưu niệm - Ngày 9 tháng 4
Kỳ nghỉ hết Học phần 3 - Từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5
Giỗ tổ Hùng Vương - Ngày 25 tháng 4
Ngày Quốc tế Lao động - Ngày 1 tháng 5
Bắt đầu Học phần 4 - Ngày 2 tháng 5
Hiệu trưởng
Estelle Brown
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News around the Classrooms
Lớp K2 Octopus
Không khí ấm áp của mùa Xuân đã khiến các
học sinh lớp K2 Octopus hào hứng tham gia các
hoạt động ngoài trời tại công viên Cầu Giấy - nơi
các em được hít thở không khí trong lành và
phát triển các kỹ năng vận động thô. Một trong
những hoạt động chủ đạo của lớp trong tháng Ba
là tìm hiểu về chủ đề “Cây cối” và khám phá các
bộ phận của cây cũng như chức năng của những
bộ phận này. Các em ươm hạt và làm một vài thí
nghiệm để biết cây phát triển nhờ vào những yếu
tố nào. Hàng ngày, các bạn đều hăng hái quan
sát sự thay đổi của hạt và ghi lại những phát hiện
đó trong cuốn sổ tay khoa học của mình.
Cũng trong tháng Ba, lớp Octopus đã tổ chức
một số hoạt động nấu ăn khi học về các loại rau,
củ, quả. Các em đã rất vui khi làm và thưởng
thức món bánh pancake, sa lát Nga và sa lát hoa
quả. Lớp đã kết thúc tháng bằng hoạt động làm
bánh quy bơ tại trường Cao Đẳng Quốc tế
Pegasus. Qua những hoạt động này, các em
không chỉ được thưởng thức nhiều món ăn bổ
dưỡng, phát triển các kỹ năng vận động tinh mà
còn phát triển khả năng giao tiếp và làm việc
theo nhóm. (Cô Trang)

Lớp Prep Alligator
Lớp Alligator chào đón mùa Xuân qua một loạt
các tiết học thú vị về cây. Học sinh có thể quan
sát xem cây đã phát triển thế nào từ những hạt
đậu đen. Các em ghi chép lại thông tin về quá
trình phát triển và biết được cây cần những gì để
lớn. Cả lớp sau đó đã có một chuyến đi dạo và
quan sát sự khác biệt của các loại cây sống
quanh trường.Từ đó các em đã hiểu hơn về cách
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bảo vệ môi trường và tôn trọng thiên nhiên. Sau
khi nghe truyện The Lorax của Dr. Seuss, các em
đã cùng nhau lập một danh sách những việc cần
làm để giữ cho hành tinh của chúng ta xanh,
sạch, đẹp. (Cô Lizzie)
Lớp K2 Lobster
Nấu ăn luôn là một hoạt động được các học sinh
Mẫu giáo yêu thích. Các em không những phát
triển các kỹ năng giao tiếp mà còn học được
nhiều kỹ năng mềm khác khi cùng nhau làm việc
và tạo ra sản phẩm. Các hoạt động nấu ăn mang
lại kinh nghiệm thực hành toán và khoa học, từ
đó bổ trợ cho việc học tập của các em. Các học
sinh lớp K2 Lobster đã có chuyến tham quan thú
vị tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế Pegasus, nơi
các em được cùng các cô chú đầu bếp học cách
làm bánh quy bơ và trau dồi kỹ năng vào bếp.
Ngoài niềm vui được làm và thưởng thức món
bánh, khóa học còn mang tới cho các em nhiều
lợi ích giáo dục. (Cô Thương)

Lớp K2 Jellyfish đã có nhiều hoạt động thú vị
trong tháng Ba này mà chủ đề học tập chính là
“Lối sống lành mạnh”. Các học sinh được tham
quan nhiều cửa hàng trong khu vực, mua các
loại rau, quả và sau đó làm một vài món ăn nhẹ
bổ dưỡng như sa lát rau, sa lát hoa quả, và cơm
rang trứng. Chúng tôi rất vui khi nhận thấy nỗ lực
của các em trong việc ăn rau vào bữa trưa và ăn
hoa quả vào các bữa ăn nhẹ. Các em cũng học
về tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh răng
miệng và năng động tham gia các hoạt động tại
sân chơi. Lớp chúng tôi là một lớp học lành
mạnh! (Cô Lidia)
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Lớp Dự bị Tiểu học
Hai lớp Stingray và Swordfish đã có một chuyến
đi thành công tới siêu thị Big C vào tuần trước.
Các học sinh đã có thể quan sát và tìm hiểu về
nhiều loại rau quả khác nhau trong quầy rau quả.
Thời gian gần đây, cả hai lớp đều học về các loại
thực phẩm bổ dưỡng và nguồn gốc của các thực
phẩm này. Các học sinh cũng đã có nhiều kiến
thức hơn về nấu ăn, lên kế hoạch và lập ngân
sách chi tiêu cho bữa ăn. Học sinh phát triển tính
tự tin, khả năng giao tiếp qua việc gặp gỡ và trao
đổi với nhiều người trong quá trình mua đồ. Mỗi
học sinh đều có cơ hội tham gia vào các khâu
của chuyến mua sắm như thanh toán tiền, quản
lý tiền thừa và thảo luận xem món hàng có trị giá
bao nhiêu. Việc này cũng giúp các bạn “kén ăn”
trong lớp thử những món ăn mới. (Cô Nguyên)

Lớp N2/K1 Dolphin, K1 Whale và K1 Penguin
vừa tìm hiểu về nhiều loài động vật khác nhau và
các giáo viên đã tổ chức một chuyến thăm quan
tới Thiên đường Bảo Sơn nhằm giúp học sinh có
những kiến thức sinh động về chủ đề học tập
này. Các em được thăm công viên, quan sát các
động vật hoang dã và những sinh vật biển nhiều
màu sắc trong khu Thủy cung.

T: (84-24) 37940209

E: enquiry@manorhanoi.kinderworld.edu.vn

www.kinderworld.net

KINDERWORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN @ THE MANOR, HANOI

MARCH 2018

Phía trong rạp xiếc Arena, cả cô và trò chúng tôi
đều rất phấn khích khi được xem tiết mục biểu
diễn của những chú chó và những chú hải cẩu.
Chuyến đi kết thúc bằng một bữa trưa ngon
miệng trong khu vườn của Thiên đường Bảo
Sơn. Bây giờ, các em học sinh đã hiểu hơn về
nhiều loại động vật và nơi ở của chúng.
(Cô Rebecca)

Lớp Nursery Starfish
Các học sinh lớp Nursery Starfish rất yêu thích
giờ đọc truyện của cô Lidia. Các em luôn ngồi
ngay ngắn và tham gia vào giờ đọc truyện. Chủ
để học tập chính của lớp trong tháng này là tìm
hiểu về các loài động vật qua các câu truyện như
“The Three Little Pigs”, “Goldilocks & The Three
Bears” nhưng câu truyện được các em yêu thích
hơn cả là truyện ”Brown Bear, Brown Bear what
do you see?” Các em học sinh đã có thể nhắc lại
tên các nhân vật trong truyện và bắt chước tiếng
kêu của chúng. Các em cũng thích đọc theo
những đoạn hội thoại được lặp lại nhiều lần trong
truyện như ”Brown Bear, Brown Bear what do
you see? I see a …….. looking at me”. Cả lớp
Starfish đã làm rất tốt! (Cô Mận)
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Trong tháng Ba, các học sinh lớp Baby Sharks
đã học nhiều từ vựng về các thành viên trong gia
đình. Các em thích ngồi vòng quanh và hăng say
kể với cô và các bạn về các thành viên trong bức
ảnh của gia đình mình. Các em cũng thích đóng
giả thành một gia đình lớn. Cả lớp đã dành thời
gian nói chuyện về gia đình của từng bạn, làm
thế nào để bày tỏ tình yêu cũng như sự kính
trọng đới với ông bà, bố mẹ và anh chị em. Qua
những hoạt động này, các em đã biết nhiều hơn
về gia đình của nhau.
Để củng cố hơn các kiến thức thuộc chủ đề này,
các cô đã đọc cho lớp nghe nhiều truyện về chủ
đề gia đình như ”The Enormous Turnip”,
“Goldilocks and The Three Bears” và “The Three
Little Pigs”. Các học sinh thích vào vai các nhân
vật trong truyện và nhắc đi nhắc lại các đoạn hội
thoại quen thuộc. Bằng cách tham gia vào các
hoạt động đóng vai, các em học cách điều chỉnh
hành vi và giúp đỡ các thành viên khác trong gia
đình. Các em đã làm rất tốt! (Cô Thân)

Các hoạt động nhân dịp lễ Phục Sinh của lớp
K2 Lobster
Các học sinh lớp K2 Lobster đã rất vui khi tham
gia vào nhiều hoạt động nhân dịp Lễ Phục Sinh.
Các em nghe những truyện kể về dịp lễ này và
cùng làm các hoạt động thủ công như làm mũ
đội đầu, làm giỏ đựng trứng và trang trí trứng.
Lớp đã kết thúc chủ đề về lễ Phục sinh bằng trò
chơi tìm những quả trứng được giấu ở sân chơi.
Chúc mừng lễ Phục Sinh! (Cô Thương)
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