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Kính gửi Quý Phụ huynh,
Tháng 11 đã qua đi thật bận rộn và sôi động với những chuyến dã ngoại, cáchoạt động STEM,
hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và những khâu chuẩn bị cuối cùng cho sự kiện Lễ
Giáng sinh sắp tới.
Các thày cô giáo của Trường Mầm non KinderWorld tại The Manor đã rất xúc động trước
những lời chúc tốt đẹp và sự quan tâm của các Quý Phụ huynh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
bằng những bó hoa tươi thắm, những chiếc bánh và giỏ trái cây tươi ngon. Nhà trường tự hào
có một đội ngũ giáo viên xuất sắc và tôi ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của các giáo
viên trong việc chăm sóc và mang lại những trải nghiệm học tập tốt nhất cho các em học sinh
mỗi ngày. Một lần nữa, Nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý phụ huynh vì
sự quan tâm chu đáo của Quý vị trong dịp lễ đặc biệt này.

Năm nay, Hội chợ Từ thiện Giáng sinh thường niên của Trường sẽ được tổ chức từ 9 giờ
sáng đến 11 giờ 30 phút trưa Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12 và Quý vị hãy lưu ý để đừng bỏ lỡ
sự kiện quan trọng này. Cũng giống như năm trước, chúng ta sẽ tổ chức Hội chợ cùng với
Trường Mầm non KinderWorld tại Ciputra và Trường Quốc tế Singapore tại Ciputra tại khuôn
viên Trường SIS @ Ciputra. Đơn vị được nhận quyên góp năm nay vẫn sẽ là tổ chức “Phẫu
thuật Nụ cười Việt Nam” - một tổ chức y tế phi lợi nhuận chuyên mang đến cơ hội phẫu thuật
miễn phí cho các trẻ em Việt Nam bị khuyết tật bẩm sinh vùng mặt. Thông tin chi tiết về Hội
chợ sẽ được gửi tới Quý vị trong thời gian tới. Nhà trường rất mong nhận được được sự ủng
hộ, quyên góp của Quý Phụ huynh dành cho quầy “Đồ cũ”. Các vật dụng được quyên góp có
thể là đồ chơi, quần áo, chăn gối, túi xách, khăn, trang sức, giầy dép, đĩa DVD, CD, sách, đồ
gia dụng hay đơn giản là bất kỳ thứ gì mà Quý vị không sử dụng hoặc không cần đến nữa.
Các ngày quan trọng sắp tới:
Ngày 8 / 12: Hội chợ Từ thiện Giáng sinh
Ngày 11 / 12 : Biểu diễn Văn nghệ mừng Giáng sinh
Hiệu trưởng
Estelle Brown
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Hoạt động tại các lớp
Lớp K2 Dragonfly và chuyến tham quan nhà bạn
Nhân dịp các học sinh vừa hoàn thành chủ đề học tập
về “Nhà ở” và “Các vật dụng trong gia đình”, Lớp
Dragonfly đã được mời tới tham quan nhà ở của gia
đình bạn Nam Phương và Bảo Long. Chuyến đi đã
mang đến cho các con nhiều trải nghiệm thú vị, từ đó
giúp các con trau dồi thêm vốn từ vựng về tên các
phòng và tên đồ dùng nội thất trong một căn nhà. Một
món quà vô cùng đặc biệt mà Phụ huynh bé Nam
Phương và Bảo Long dành cho các bạn là tiết mục làm
bong bóng khổng lồ của một diễn viên xiếc. Lớp K2
Dragonfly xin chân thành cảm ơn tấm lòng hiếu khách
mà chú Thành và cô Huyền đã dành cho lớp để
chuyến đi của các con trở nên đặc biệt như vậy.

Lớp K1 Grasshopper và những thí nghiệm khoa
học vui
Các bạn nhỏ Lớp K1Grasshopper đã có một tiết học
STEM đáng nhớ. Các con đã cùng tham gia vào một
thí nghiệm làm đèn lava bằng việc sử dụng dầu ăn,
nước, màu thực phẩm và một nguyên liệu bí mật khiến
dung dịch sủi bọt và phun trào. Các con đã rất phấn
khích khi nhìn thấy những bọt bóng đầy màu sắc nổi
lên và tan vào trong nước.
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Lớp Prep Scorpion và tiết học về bảo vệ Trái đất.
Các bạn nhỏ Lớp Prep Scorpion rất thích thú khi được
tìm hiểu về rác thải nhựa và được biết về thực trạng
rác thải nhựa đang trôi nổi ở các đại dương như thế
nào. Các con đã thảo luận và có nhiều ý tưởng về việc
sử dụng loại rác thải này thay vì việc vứt bỏ chúng.
Một vài hình ảnh đã được giới thiệu để gợi ý và sau đó
các con tự sáng tạo nên những chiếc thuyền của riêng
mình và quan sát chúng nổi. Các em giải thích một
cách sáng tạo về việc tại sao những chiếc thuyền này
lại lật khi có thêm mái chèo. Trong suốt các bài giảng,
các giáo viên đã cảm thấy rất tự hào khi nhận thấy ở
các con đã bắt đầu hình thành và phát triển nhận thức
về việc bảo vệ môi trường khỏi nạn ô nhiễm rác thải
nhựa và tầm quan trọng của việc tái chế.

Lớp K2 Dragonfly và hoạt động thiết kế xe ô tô
Lớp K2 Dragon đã có nhiều hoạt động thú vị khi học về
giao thông. Các con đã thể hiện những hiểu biết kỹ
thuật và kỹ năng về thiết kế khi cố gắng lắp ráp một
chiếc xe ô tô và xem nó chạy trên đường. Sau khi
được nhận các nguyên liệu cơ bản và được xem
hướng dẫn cách tạo nên chiếc xe, các con đã tự cho
xe chạy thử. Các hoạt động này mang đến cho học
sinh nhiều cơ hội sử dụng ngôn ngữ và từ vựng xoay
quanh chủ đề về giao thông.
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Lớp K2 Bumblebee và dự án trồng cây
Cách tốt nhất để Lớp K2 Bumblebees học về thế giới
tự nhiên là qua các trải nghiệm thực tế. Trong Học
phần này, các con học về vòng đời của cây và nhằm
củng cố những kiến thức này, các con đã học gieo hạt
bí, chăm sóc cây con và quan sát chúng lớn lên.
Trong dịp tổ chức lễ hội Halloween, cả lớp đã làm đèn
lồng từ quả bí ngô và sau đó lấy hạt. Mỗi học sinh
được phát một chiếc cốc, một ít đất và nước để gieo
hạt và xem cây lớn.
Cả lớp quan sát sự phát triển của cây hàng ngày, xem
những thay đổi và ghi lại những quan sát này cùng
nhau trong giờ hoạt động nhóm. Các con thấy rất vui
khi thấy các cây con lớn lên đều khỏe mạnh.
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Các hoạt động của Lớp Nursery
Chủ đề học tập của Lớp Nursery Larva trong thời gian
vừa qua là các sinh vật biển và động vật dưới nước.
Nhằm giúp các học sinh củng cố thêm kiến thức về chủ
đề này, các giáo viên đã cho các con tự tạo nên bể cá
cảnh của riêng mình bằng cách cắt và dán những chú
cá nhỏ, cá mập, rùa, bạch tuộc, cá heo lên những chai
nước. Các con sau đó hoàn thiện tác phẩm bằng việc
đổ nước màu xanh vào chai. Bạn nào cũng rất tự hào
và sẵn sàng chia sẻ với các bạn về kiệt tác của mình.
Qua hoạt động này, các con có thể kể tên và nói về các
sinh vật biển mà mình đã dán lên chai. Ngoài ra, các
con còn sử dụng các kỹ năng tô màu, cắt, dán để hoàn
thành công việc rồi tự tin nói về tác phẩm của mình với
nhau. Đây là một hoạt động tuyệt vời dành cho các học
sinh lớp Nursery.

Lớp Prep Firefly và tác phẩm “Cây gia đình”
Một trong những điều quan trọng nhất mà trẻ có thể
học được là thông tin về gia đình mình. Trẻ nên được
biết về mối quan hệ của mình với các thành viên trong
gia đình, từ đó hiểu hơn về các thành viên khác trong
gia đình. Bằng việc trao cơ hội cho các bạn nhỏ Lớp
Firefly tự xây dựng cây gia đình của riêng mình, các
giáo viên đã giúp các con hiểu hơn về các thành viên
của gia đình mình.
Trước tiên, các con trang trí cây, sau đó cắt hình các
thành viên trong gia đình dán lên cây và ghi chú thích
phía dưới. Sau đó, các con chia sẻ trước cả lớp một
cách đầy tự hào về lịch sử của gia đình mình.
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Bé sẽ làm gì khi lớn lên?
Trong các tiết học xoay quanh chủ đề “Nghề nghiệp”,
các bạn nhỏ của Lớp K1 Cricket đã tưởng tượng ra
bản thân khi các con trưởng thành và làm những điều
phi thường trong tương lai. Với những kiến thức được
học, các con đã biết thêm nhiều ngành nghề và vai trò
của mỗi nghề trong cuộc sống bao gồm các lĩnh vực
như giao thông, y tế, thể thao hay lĩnh vực giúp đỡ
cộng đồng, xây dựng và dịch vụ. Nhiều họat động hay
đã được các giáo viên thiết kế để các con khám phá
đặc điểm của các nghề nghiệp, trong đó bao gồm các
hoạt động đóng vai. Hoạt động đóng vai đóng vai trò
quan trọng trong việc phát triển sự tự tin, sáng tạo, giao
tiếp xã hội, phát triển thể chất và giải quyết vấn đề ở
trẻ. Các bạn nhỏ Lớp Cricket thích đóng vai thành bác
sĩ, giáo viên, công an, thợ xây dựng và nhân viên bán
hàng. Các con đã có thể tạo ra nhiều tình huống giống
trong đời thực và đóng vai một cách rất sinh động. Các
con cũng thích mặc trang phục và sử dụng đạo cụ để
hóa thân thành lính cứu hỏa, nhân viên an ninh, bác sĩ
và người bán hoa để từ đó hiểu hơn về nhiệm vụ quan
trọng của những người làm các công tác hỗ trợ cộng
đồng. Các hoạt động này đã mang đến cho các học
sinh Lớp K1 Cricket những trải nghiệm học tập thú vị và
nhiều niềm vui.
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