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Kính gửi Quý Phụ huynh,
Năm học 2018-2019 đang dần kết thúc. Các giáo viên và học sinh đang bận rộn chuẩn bị cho
buổi Biểu diễn Văn nghệ cuối năm và Lễ Tốt nghiệp của lớp Dự bị Tiểu học. Với chủ đề:

“Planet Earth”
buổi Biểu diễn Văn nghệ năm nay sẽ truyền cảm hứng bảo vệ môi trường, thân thiện với Trái
đất và thông điệp “Hãy trở thành những công dân có trách nhiệm, những công dân toàn cầu”
tới toàn bộ các em học sinh. Quý vị đừng quên sắp xếp thời gian đến tham dự Lễ tốt nghiệp
của lớp Dự bị Tiểu học và buổi Biểu diễn Văn nghệ cuối năm với thông tin như sau:
Ngày: 13 tháng 6 năm 2019
Thời gian: 6 giờ - 7 giờ 30 phút tối
Địa điểm: Học viện Âm nhạc Quốc gia
Địa chỉ: Số 77 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tháng Năm đã qua nhanh với rất nhiều hoạt động học tập. Các em học sinh khối Dự bị Tiểu
học bị cuốn hút bởi các hoạt động thuộc chủ đề “Quê hương em”. Các em đã tìm hiểu về đất
nước Việt Nam cũng như quê hương của các thầy cô giáo và các học sinh nước ngoài. khác,
học về lối sống và sự khác biệt văn hóa giữa các quốc gia này. Học sinh các khối K1 và K2
tìm hiểu về Hà Nội và những điểm đến thú vị quanh thành phố. Các lớp Nursery được hòa
mình vào các hoạt động vui chơi theo chủ đề Mùa Hè và các thực phẩm bổ dưỡng. Quý vị có
thể chiêm ngưỡng các tác phẩm thủ công đầy màu sắc được trưng bày tại các bảng tin để ghi
nhận những nỗ lực sáng tạo của các con.
Bắt đầu từ năm học 2018-2019, tất cả các lớp học của trường Mẫu giáo Quốc tế KinderWorld
tại The Manor đều tăng cường triển khai các hoạt động STEM và điều này đã mang đến nhiều
trải nghiệm học tập thú vị không chỉ cho các em học sinh mà còn cho cả các thầy cô giáo. Các
em học sinh đã bắt đầu học cách đặt câu hỏi “Như thế nào”, “Tại sao”, học cách tìm kiếm câu
trả lời, cách quan sát và thảo luận kết quả. Các em được khuyến khích chiêm nghiệm bản thân
và đưa ra các gợi ý xem kết quả có thể là gì và tại sao lại như vậy. Trong năm học sắp tới,
nhà trường vẫn sẽ tăng cường đưa các hoạt động STEM vào chương trình học hàng tuần và
việc tìm ra các địa điểm dã ngoại phù hợp từ đó cũng trở nên dễ dàng hơn. Các học sinh sẽ
được tiếp cận với những trải nghiệm về thiên nhiên, các nguồn tài nguyên và được giao nhiệm
vụ thử nghiệm và tìm hiểu về thế giới xung quanh.
Các ngày quan trọng sắp tới:
Ngày 6/6 - Tổng duyệt Biểu diễn Văn nghệ và Lễ Tốt nghiệp
Ngày 13/6 - Biểu diễn Văn nghệ và Lễ Tốt nghiệp dành cho học sinh lớp Dự bị Tiểu học
Ngày 14/6 - Hạn đóng Phọc phí cuối cùng cho năm học 2019-2020
Ngày 28/6 - Buổi học cuối cùng – Năm học 2018-2019
Hiệu trưởng
Estelle Brown
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Thông tin lớp học
Học sinh lớp Prep thăm trường SIS tại Vạn Phúc
Chuyến dã ngoại thứ hai trong Học phần này của các lớp
Prep là chuyến thăm tới trường Quốc tế Singapore tại Vạn
Phúc, nơi sẽ là trường Tiểu học mới của một số các em học
sinh. Trước chuyến thăm, cả lướp đã thảo luận về “ngôi
trường lớn” và những điều các em có thể sẽ làm hoặc sẽ
thấy ở đây. Các học sinh có anh/chị đang học tại trường
Tiểu học rất hào hứng chia sẻ với cả lớp những điều các
em biết về việc chuyển lên lớp Một. Ngoài ra, các học sinh
cũng nói về việc rời khỏi trường Mẫu giáo và chuyển lên lớp
Một vào năm học tới.
Tại trường SIS tại Vạn Phúc, các em được thầy Ed - Hiệu
trưởng chào đón và được các thầy cô giáo dẫn đi tham
quan trường, tham quan các lớp học và tham gia một số
hoạt động trong lớp học. Ngoài ra, các em còn được nghe
đọc truyện tại phòng thư viên, thăm phòng Máy tính, và làm
các hoạt động thủ công. Khoảng thời gian vui nhất là khi
các em được chơi ở sân chơi trước khi lên xe buýt về lại
trường Mẫu giáo. Chuyến đi đã mang đến những trải
nghiệm thực tế tuyệt vời. Các em học sinh đều ngoan, tuân
thủ tốt các nội quy bên ngoài lớp học nên tôi tin các em đã
để lại ấn tượng tốt đẹp với các giáo viên tại trường SIS tại
Vạn Phúc. (Thầy Kim)
Quý vị vui lòng liên hệ với cô Lan - Phụ trách tuyển sinh
nếu có nhu cầu đăng ký cho con học tại trường SIS tại Vạn
Phúc.
Địa chỉ email: enquiry@kinderworldgroup.com
Số điện thoại liên hệ: 024-6661-7722

TRẢI NGHIỆM TẠI
TRƯỜNG SIS @ VẠn PhÚc
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Chương trình vầy nước

Lớp K2 Caterpillar

Tháng Năm là tháng được các em nhỏ yêu thích và
mong đợi. Các học sinh có chuyến đi vầy nước đầu tiên
vào tuần thứ 4, khi thời tiết ấm dần lên. Tất cả các em
đều hào hứng xuống bể. Các giáo viên hướng dẫn học
sinh cách giữ an toàn khi ở dưới nước, đảm bảo rằng tất
cả các em đều có thể vui chơi trong khi vẫn ý thức được
việc giữ an toàn cho bản thân. Các em học cách đập
chân, ngụp mặt trong nước, thổi bong bóng và làm thế
nào lấy lại thăng bằng nếu trượt chân. Sau một vài bài
tập khởi động, các em được tự do chơi với bạn và chơi
với các đồ chơi yêu thích. Trải nghiệm vầy nước thật vui
và những em đã tham gia hoạt động này đều nóng lòng
mong nhanh đến lần đi tới! (Cô Caitlin)

Lớp K2 Dragonfly
Lớp Nursery Larva

Lớp K1 Cricket

Lớp Ladybug

K1 Grasshopper
K1Lớp
Grasshopper
Class

T: (84-24) 37940209

E: enquiry@manorhanoi.kinderworld.edu.vn

www.kinderworld.net

KINDERWORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN @ THE MANOR, HANOI

MAY 2019

Học sinh lớp Prep tổ chức Ngày hội Quốc tế
Trong tháng này, các lớp Prep đã hoàn thành chủ đề học
tập về “Quê hương em” và kết thúc bằng hoạt động
“Ngày Quốc tế”. Trong một thế giới liên tục thay đổi và
đa dạng về văn hóa, việc các học sinh hiểu về đất nước
mình và các quốc gia khác là điều quan trọng. Để trở
thành “Những công dân toàn cầu” cũng như hiểu và thể
hiện tinh thần trách nhiệm từ nhỏ thông qua các bài học,
các em học sinh cần biết những điểm khác biệt và tính
đa dạng của các quốc gia, từ đó giữ gìn và bảo tồn cội
nguồn văn hóa của đất nước mình.
Để nâng cao hơn nữa nhận thức và hiểu biết của các em
về các quốc gia khác, các giáo viên đã tổ chức một
chuyến du ngoạn đến ba nước tại ba châu lục với những
nền văn hóa, ngôn ngữ và di sản khác nhau. Chuyến đi
được bắt đầu từ vương quốc cổ đại của người Viking ở
Đan Mạch - quê hương xinh đẹp của thầy Kim. Các học
sinh sau đó được đến thăm và nghe giới thiệu về một
trong những đất nước lớn nhất trên thế giới - nước Nga
đồng thời cũng là quê hương của cô Anna. Các em kết
thúc hành trình tại đất nước nhiệt đới xinh đẹp
Venezuela - quê hương Nam Mỹ của cô Rossy - nơi tự
hào có thác nước cao nhất trên thế giới.
Để được nhập cảnh vào mỗi quốc gia, các em học sinh
phải đi qua cửa Hải quan với những hộ chiếu đặt biệt; và
khi hộ chiếu được thông qua, các em ngồi nghe để hiểu
về quê hương của các giáo viên của mình. Chuyến phiêu
lưu kết thúc bằng một bữa buffet tuyệt vời do các Phụ
huynh và giáo viên chung tay tổ chức. Đây là một ngày
rất vui và là một kỹ niệm đặc biệt với tất cả các em học
sinh lớp Prep.

TUẦN LỄ QUỐC TẾ
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Trong tháng Năm, tất cả các lớp Prep đã có chuyến tham quan bếp ăn của Trung
tâm Đào tạo Quốc tế Pegasus. Tại đây, các em được học làm món bánh quy bơ
với hạt hạnh nhân. Trước hết, các em thảo luận về danh sách các nguyên liệu và
quan sát chú đầu bếp nhào bột. Tất cả các em đều hào hứng tham gia vào khâu
trộn bột và tra khuôn để những chiếc bánh xinh xắn sẵn sàng vào lò nướng. Bạn
nào trông cũng chuyên nghiệp khi sử dụng ghim cán và khuôn cắt bánh trong quy
trình chuẩn bị. Phần thưởng cho các em vào cuối buổi học là được nếm những
chiếc bánh nóng hổi mới ra lò. Các em học sinh rất háo hức được thử nướng
bánh tại nhà cho gia đình của mình.
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