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Kính gửi Quý Phụ huynh,
Tháng vừa qua thực sự là một tháng bận rộn tại Trường Mầm non KinderWorld tại The Manor, Hà Nội! Các bé đã
được tham gia rất nhiều hoạt động dã ngoại khác nhau để tìm hiểu về những ngôi nhà dân tộc truyền thống (tại Bảo
tàng Dân tộc học), ngành nghề truyền thống (nghề làm gốm ở Làng gốm Bát Tràng), nghề nghiệp hiện đại (ở khu
vui chơi hướng nghiệp VinKE) hay rèn luyện kỹ năng vận động thô và vận động tinh qua chuyến dã ngoại tới
TiniWorld. Các bé cùng các thầy cô giáo hiện đang rất tích cực chuẩn bị cho Ngày lễ Giáng Sinh. Một số lớp tập
hát những ca khúc Giáng Sinh còn các lớp khác lại đọc và biểu diễn những câu truyện về ngày lễ này. Cuối tháng
Mười vừa qua nhà trường có tổ chức lễ hội Halloween và các bé đã có một ngày lễ tuyệt vời. Hình ảnh hoạt động
của lễ hội này cũng được gửi tới Quý Phụ Huynh trong Bản tin tháng này.
Ngày Nhà giáo Việt Nam
Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các Quý Phụ huynh đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể giáo viên và
nhân viên nhà trường nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam. Những bông hoa, lẵng hoa tươi thắm, giỏ trái cây,và bánh
kem được gửi tới trường thật sự rất lộng lẫy. Tôi cũng xin được ghi nhận nỗ lực tuyệt vời của đội ngũ giáo viên
đang hàng ngày làm việc tại Trường Mầm non KinderWorld tại The Manor, Hà Nội để không chỉ chăm sóc mà còn
mang đến những trải nghiệm học tập tuyệt vời cho các học sinh. Chúng tôi rất cảm kích bởi sự quan tâm quý báu
của Quý vị cho ngày đặc biệt này.
Hội chợ Giáng sinh
Quý Phụ huynh xin vui lòng lưu ý một ngày quan trọng là Thứ Bảy ngày 7 tháng Mười Hai để tham gia vào Hội chợ
từ thiện Giáng sinh hàng năm. Nhà trường sẽ tiếp tục tham gia hội chợ cùng với Trường Quốc tế Singapore tại
Ciputra để mang đến một sự kiện Giáng Sinh tầm cỡ. Hội chợ sẽ diễn ra từ 9h đến 11h sáng.
Năm nay, toàn bộ số tiền thu được từ hội chợ sẽ được gây quỹ ủng hộ cho tổ chức
từ thiện Caritas Vietnam. Mục đích của tổ chức này là thúc đẩy sự phát triển con
người toàn diện và cung cấp hỗ trợ khẩn cấp. Caritas Vietnam tổ chức các hội thảo
về HIV / AIDS nhằm phòng ngừa và ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này. Các
buổi hội thảo bao gồm cả đào tạo và tư vấn. Các hoạt động dịch vụ xã hội của
Caritas Việt Nam bao gồm các chiến dịch giúp gia tăng nhận thức và tăng cường
kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, các dự án về nước để cải thiện sức khỏe của
bệnh nhân phong và hỗ trợ người khuyết tật. Tổ chức cũng điều hành một chương
trình học bổng cho sinh viên nghèo. Để biết thêm thông tin, Quý vị vui lòng truy cập
vào website:
https://www.caritas.org/where-caritas-work/asia/vietnam/

Caritas: ending
poverty, promoting
justice and
restoring dignity

Những sự kiện sắp tới:
07 tháng 12
Hội chợ từ thiện Giáng sinh của trường diễn ra tại Trường Quốc tế Singapore tại Ciputra
16 tháng 12
Dàn hợp xướng của Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens biểu diễn ca khúc mừng
Giáng Sinh lúc 10h30
19 tháng 12
Lễ Giáng Sinh được tổ chức từ 14h30 với nhiều hoạt động và biểu diễn văn nghệ mừng Giáng
sinh tại các lớp. Nhà trường trân trọng kính mời Quý vị phụ huynh đến tham gia cùng với các
con tại Trường.
23/12 đến 3/1
Trường nghỉ lễ Giáng Sinh. Học sinh quay lại trường học vào ngày 6/1/2020.
17/1/ 2020
20 đên 1/1/ 2020
3/2/2020

Kết thúc Học phần 2
Kỳ nghỉ Học phần và nghỉ Tết
Ngày đầu tiên của Học phần 3

Hiệu trưởng
Kelly Monos
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Hoạt động tại các lớp
Trong tháng Mười một, các bé lớp Nhà trẻ tiếp tục phát
triển và học hỏi rất nhanh. Các bé đã tự tin hơn trong
việc hoàn thiện những kỹ năng của bản thân và biết tự
nói ra nhu cầu của mình với cô giáo. Các bé cũng tiếp
tục khám phá những khái niệm về số và từ vựng cũng
như tìm hiểu các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng
Anh. Dần dần, các bé sẽ tự tin hơn khi tập nói bằng cả
Tiếng Anh và Tiếng Việt. Các bé rất hào hứng với các
hoạt động nhảy múa, hát và nghe đọc sách. Tháng
này, các lớp nhà trẻ đã tổ chức một chuyến tham quan
đến Tiniworld, Indochina Plaza để khám phá và tìm
hiểu về các loại đồ chơi khác nhau cũng như tận
hưởng thời gian bên ngoài trường học. Các bé lớp
Penguin và Cockatoo thực sự rất thích chuyến đi chơi
đến Tiniworld này. Các bé đã có cơ hội trải nghiệm tất
cả các góc chơi như nhà bóng, cầu trượt, khu chơi cát,
góc nấu ăn, khu đua xe, búp bê Barbie …
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Khối lớp Mẫu giáo bé K1
Tháng Mười trôi qua với nhiều hoạt động học tập thú vị liên
quan tới chủ đề Halloween. Đây là thời gian đặc biệt vui vẻ
trong năm, không khí vui tươi tràn ngập khắp trường học từ
việc các em được hóa trang trong các trang phục kinh dị, ma
quái đến việc tạo ra những chiếc đèn lồng bí ngô cùng các
hoạt động thủ công sáng tạo để trang trí lớp học. Thật tuyệt
vời khi thấy các bạn nhỏ hòa mình vào tinh thần của ngày
hội. Các thầy cô giáo đã tập trung rất nhiều vào việc phát
triển ngôn ngữ cho trẻ xung quanh những câu chuyện về lễ
hội Halloween cũng như trang trí lớp học sáng tạo theo chủ
đề Lễ hội Halloween nhằm giúp các em học sinh có được
cảm nhận rõ nét nhất về một ngày lễ văn hóa của quốc gia
có ngôn ngữ các con đang theo học. Lớp Hummingbirds,
Kingfishers and Parrots đã tham gia nhiều hoạt động của lễ
hội Halloween. Các em đã rất hào hứng khi đến thăm các lớp
học khác để chơi trò “Trick or Treat” (Cho ko hay bị ghẹo)
hay trang trí bánh quy nhện sáng tạo.
Xuyên suốt tháng Mười một, các em được tham gia các hoạt
động trải nghiệm đa dạng khác như: hoạt động phát triển kỹ
năng cảm giác - trộn màu mì ống hay một số hoạt động
STEM thực hành với thí nghiệm pha trộn màu kẹo M & M.
Tham gia vào hoạt động trải nghiệm theo nhóm, các em cũng
đã học được cách đợi tới lượt của mình hay cách hợp tác với
nhau để hoạt động trải nghiệm thành công. Các em đã rất tự
hào khi nhìn thấy sự kết hợp của mình mang lại kết quả và
có thời gian vui vẻ bên nhau.
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Khối lớp Mẫu giáo nhỡ K2
Trong tháng Mười một, các bạn học sinh lớp K2 Peacocks
đã thực hiện những hoạt động STEM như:” Mê cung cẩm
thạch” hay sử dụng ống nhòm tự làm để khám phá về thế
giới xung quanh mình. Ngoài ra, các con còn tự tay tạo nên
những bức tranh nghệ thuật bằng hoa. Dựa trên những kiến
thức đã được học trong chủ đề “Nghề nghiệp”, các bé lớp
K2 Peacocks đã được thử nghiệm đóng vai để thực hành về
một số nghề trong xã hội mà các em đã tìm hiểu sau khi đi
dã ngoại tại KizCiti tháng trước.
Giống như các bạn lớp K2 Peacocks, các bé lớp K2 Owls
cũng đã có những hoạt động thú vị thông qua trò chơi phân
vai như làm bác sỹ, làm công việc nhà và chăm sóc em bé.
Đây là một cơ hội tốt để các em vận dụng được những kiến
thức đã học, đã quan sát được từ người lớn vào vai của
mình. Lớp K2 Owls đã cùng nhau trồng quả từ hạt bí ngô,
luyện tập cách phân loại cũng như học tư duy logic thông
qua hoạt động kết hợp chơi mà học trong tiết trời Thu tuyệt
đẹp.
Các bạn học sinh lớp K2 Eagle cũng đã có khoảng thời gian
tuyệt vời với chủ đề “Nghề nghiệp”. Các bé đã tham gia trò
chơi phân vai: “Người bán” và “Người mua” tại cửa hàng bán
rau quả cũng như tham gia phân vai làm người phục vụ tại
nhà hàng.
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Khối lớp Dự bị tiểu học (Prep)
Tháng 10 gắn liền với Lễ hội Halloween, đó là một trong
những khoảnh khắc yêu thích nhất của các em học sinh
trong năm. Năm nay, tất cả các giáo viên đã làm việc cùng
nhau chuẩn bị các hoạt động vui chơi để các học sinh tham
gia đầy hào hứng và tận hưởng ngày lễ một cách trọn vẹn
nhất. Các bạn học sinh lớp Prep đã xem bộ phim kinh điển
“Room on the Broom” chuyển thể từ cuốn sách cùng tên và
tham gia cuộc thi đua xác ướp. Sau đó, các em đã cực kỳ
phấn khích với thời điểm được chờ đợi nhất trong ngày đó
là trò chơi “Trick or Treat!” (Cho kẹo hay bị ghẹo). Các em
háo hức đi dạo quanh trường để nhận kẹo và trình diễn
những bộ trang phục tuyệt vời của mình. Ngày lễ kết thúc
bằng một bữa tiệc Halloween thật vui vẻ.
Ngoài niềm vui Halloween, các học sinh Khối dự bị tiểu học
rất hào hứng tìm hiểu về những ngành nghề khác nhau xung
quanh mình. Các em đã có cơ hội tìm hiểu về một số nghề
nghiệp mới trong xã hội hiện đại. Chúng tôi rất vui mừng khi
biết rằng nhiều bạn muốn trở thành nhà khoa học hoặc kỹ
sư, bởi các em thực sự tìm được sự say mê qua các bài học
STEM. Hơn nữa, các em còn thấy rất thú vị khi tìm hiểu về
các nghề nghiệp truyền thống của đất nước mình. Các học
sinh không chỉ được nghe kể về nghề nghiệp của ông cha
ta, những câu chuyện về người nông dân hay ngư dân, mà
còn được trải nghiệm thực tế việc tự làm đồ gốm trong
chuyến dã ngoại đến thăm làng gốm Bát Tràng, học cách
làm việc với đất sét và cách sử dụng các bàn quay của thợ
làm gốm. Sau đó, các em đã tự tay sơn những sản phẩm
của mình làm ra và mang những món quà lưu niệm thủ công
trở về nhà.

T: (84-24) 73046777

E: enquiry@manorhanoi.kinderworld.edu.vn

www.kinderworld.net

KINDERWORLD KINDERGARTEN @ THE MANOR, HANOI

T: (84-24) 73046777

E: enquiry@manorhanoi.kinderworld.edu.vn

NOVEMBER 2019

www.kinderworld.net

