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Kính gửi Quý Phụ huynh,
Nhân dịp lễ Giáng sinh, Nhà trường xin được chúc Quý vị và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành! Tháng 12
đã trôi qua thật nhanh với rất nhiều hoạt động thú vị. Các thầy cô giáo cũng rất mong đợi được về nước thăm
nhà và đón Giáng Sinh cùng gia đình và bạn bè. Nhà trường sẽ đón các bạn học sinh quay trở lại vào Thứ
Hai, ngày 6 tháng 1 năm 2020. Các con sẽ tiếp tục học trong hai tuần trước khi nghỉ Tết từ ngày 20 tháng 1
năm 2020. Học phần này sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 1 năm 2020.
Hội chợ từ thiện Giáng Sinh
Xin chân thành cảm ơn tất cả Quý vị Phụ huynh đã tham gia chương trình Hội chợ từ thiện Giáng Sinh của
Nhà trường được tổ chức thường niên tại cơ sở Trường Quốc tế Singapore tại Ciputra diễn ra vào ngày 7
tháng 12 vừa qua. Một buổi sáng thật tuyệt vời với sự tham gia của nhiều gia đình vào các hoạt động vui chơi,
các quầy hàng thủ công cũng như thưởng thức các loại đồ ăn hấp dẫn. Tổ chức từ thiện Caritas Việt Nam là
tổ chức rất có ý nghĩa, đã được các trường KinderWorld tại Việt Nam - đơn vị tổ chức Hội chợ Giáng sinh này
– lựa chọn để quyên góp. Toàn trường đã có một buổi sáng hết sức tuyệt vời cùng với nhiều phản hồi tích
cực từ những gia đình đến tham dự. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả đội ngũ nhân viên và giáo viên đã làm việc
hết mình để Hội chợ diễn ra vui vẻ, an toàn, thú vị và thành công.
Dàn hợp xướng của Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens
Chúng tôi rất vui mừng được chào đón những học sinh và giáo viên tài năng của Dàn hợp xướng từ Trường
Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens đến biểu diễn các bài hát chào mừng Giáng Sinh cho học sinh trong
trường. Các con đã rất hào hứng hát cổ vũ theo các bài hát “Jingle Bells” và “Santa Claus is coming to town”.
Quả là một trải nghiệm không thể nào quên cho các con.
Hoạt động chào đón Giáng Sinh tại trường
Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả Quý vị Phụ huynh đã đến tham dự hoạt động chào mừng lễ Giáng Sinh
được tổ chức tại trường vào buổi chiều. Các con hẳn đã rất hạnh phúc khi bố mẹ dành thời gian đến xem các
con biểu diễn các bài hát chào mừng Giáng Sinh và cùng tham gia vào các hoạt động vui chơi. Thay mặt toàn
thể đội ngũ giáo viên và nhân viên Trường Mầm non KinderWorld tại The Manor, chúng tôi xin kính chúc Quý
vị một mùa Giáng Sinh an lành và Năm mới an khang thịnh vượng. Chúc tất cả các con cùng gia đình một kỳ
nghỉ lễ an toàn và vui vẻ. Hẹn gặp lại tất cả các con vào năm mới 2020!
Những sự kiện sắp tới:
6 tháng Một – Học sinh quay lại trường sau kỳ
nghỉ Giáng Sinh
17 tháng Một – Ngày cuối cùng của Học phần II
20 tháng Một –Kỳ nghỉ Tết và học phần II
04 tháng Hai – Học phần III bắt đầu
Buổi họp mặt phụ Huynh và giáo viên
Hiệu trưởng
Kelly Monos

Dàn hợp xướng của Trường quốc tế Singapore
tại Gamuda Gardens đến biểu diễn
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News around the Classrooms
Lớp Nhà trẻ Hội nhập Penguin và Cockatoos
Các bạn học sinh lớp Nhà trẻ hội nhập Cockatoo và
Penguins đã tham gia rất nhiều hoạt động Giáng
sinh vui vẻ trong tháng Mười Hai. Các con đã tham
gia vào các hoạt động như trang trí cây thông, người
tuyết và các hoạt động thủ công, nghệ thuật khác.
Ngoài ra, các con cũng rất hăng say tập một số bài
hát Giáng sinh để biểu diễn cho bố mẹ. Các con rất
háo hức được cùng bố mẹ trang trí bánh và những
tấm thiệp hình cây thông Noel. Đặc biệt, được nhận
quà từ ông già Noel là hoạt động mà các con mong
chờ nhất.
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Các lớp Mẫu giáo Bé K1
Hòa vào bầu không khí Giáng sinh, tháng này, các
lớp K1 đã được tham gia vào các hoạt động trang
trí để chào đón ngày lễ. Các bạn nhỏ rất háo hức
và vui thích khi được trang trí lớp học cùng nhau .
Lớp Nhà trẻ/ Mẫu giáo bé Quốc tế Parrot rất hào
hứng làm con dấu người tuyết bằng sơn trắng dưới
sự hướng dẫn tận tình và khích lệ của các cô giáo.
Các cô rất vui khi được thấy các con tạo nên những
sản phẩm rất đẹp. Các bé lớp Mẫu giáo bé Hội
nhập K1 Kingfisher trang trí các chú tuần lộc đáng
yêu bằng ảnh chân dung của riêng mình và gắn
quả bông màu đỏ vào làm mũi của tuần lộc. Ngoài
ra, các con còn vẽ cây thông Noel để trang trí lớp
học của mình nữa. Đây là một hoạt động rất được
các bạn nhỏ yêu thích. Học sinh lớp Mẫu giáo bé
hội nhập K1 Hummingbird thì lại háo hức trang trí
lớp học bằng rất nhiều sản phẩm thủ công như:
Ông già Noel khổng lồ, Người tuyết dễ thương
hoặc những bông tuyết đáng yêu....
Tuần này, nhóm Lớp K1 cũng đã cùng nhau biểu
diễn bài hát "Santa Clause is coming to town".
Các con đã rất vui vì được nhận quà từ ông già
Noel và có bức ảnh đẹp với ông. Vào ngày hôm đó,
các bé và bố mẹ cùng tham gia vào nhiều hoạt
động vui vẻ như: Trang trí bánh quy, Chuyền quà,
Đi tìm chiếc mũi tuần lộc...
Ngoài các hoạt động Giáng sinh vui vẻ, vào cuối
tháng Mười một vừa qua, các lớp K1 đã có một
chuyến dã ngoại tới VinKE-Times City. Các con rất
thích thú khi được tìm hiểu vai trò của các nghề
nghiệp khác nhau như: cảnh sát, lính cứu hỏa, bác
sĩ, y tá, binh sĩ và nha sĩ. Các con đã được trải
nghiệm thực hành cầm vòi nước phun vào đám
cháy, ngồi trên chiếc ghế lái của chú lính cứu hỏa.
Các cô giáo rất vui mừng khi biết rằng nhiều bạn
muốn trở thành một cảnh sát, một người lính cứu
hỏa hay một nha sĩ... vì các con rất thích vai trò
và nhiệm vụ của những nghề nghiệp này.
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Khối Lớp Mẫu giáo nhỡ K2
Các thầy cô và các con học sinh của khối lớp K2 tại
Trường Mầm non KinderWorld tại The Manor xin kính
chúc Quý phụ huynh cùng tất cả mọi người một Giáng
sinh an lành!
Tháng này trôi qua thật nhanh với nhiều hoạt động liên
quan đến lễ Giáng sinh. Các bạn học sinh đã cùng làm
cây thông Noel, trang trí tất Noel và đặc biệt là các con
đã rất bận rộn luyện tập văn nghệ để chào mừng lễ Giáng
sinh.
Lớp mẫu giáo nhỡ K2 Peacocks cũng đã có những hoạt
động trải nghiệm vô cùng thú vị với chủ đề các phương
tiện giao thông. Các bé đã được tự làm thuyền và tìm
cách làm thuyền của mình chạy được dưới nước.
Học sinh Lớp K2 Eagles đã tự làm những chiếc ô tô ngộ
nghĩnh với việc sử dụng “sức gió” của bóng bay để đẩy ô
tô đi xa. Các bé cũng đã cùng giúp đỡ nhau làm và trang
trí cây thông Noel rất to cũng như tạo hình mặt ông già
Noel đáng yêu.
Lớp K2 Owls cũng tham gia vào các hoạt động của lễ
Giáng sinh và có những sản phẩm trang trí lớp rất bắt
mắt như: làm kẹo cây, trang trí cây thông Noel, cắt bông
tuyết.
Xin kính chúc Quý Phụ huynh có một lễ Giáng sinh ấm
áp bên gia đình và người thân. Chúc Mừng Năm Mới!

T: (84-24) 37940209

E: enquiry@manorhanoi.kinderworld.edu.vn

www.kinderworld.net

KINDERWORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN @ THE MANOR, HANOI

DECEMBER 2019

Khối lớp Dự bị Tiểu học
Tháng 12 là một trong những tháng được mong chờ
nhất trong năm, các con rất háo hức với các hoạt động
liên quan đến sự kiện Giáng sinh. Rất nhiều bạn đã
cùng bố mẹ tham gia Hội chợ Giáng sinh thường niên
của trường tại Trường Quốc tế Singapore tại Ciputra
để ủng hộ cho tổ chức từ thiện Carista Việt Nam. Các
con đã có khoảng thời gian vui vẻ tham gia các trò chơi
Giáng Sinh, trang trí bánh Noel, thưởng thức món
thạch tự làm và rất nhiều loại kẹo! Các con cũng đã
cùng nhau hát các bài Giáng sinh, tận hưởng không
khí Giáng sinh và ánh mặt trời tháng Mười hai!
Các bạn học sinh lớp Dự bị Tiểu học Flamingo vô cùng
phấn khích và thích thú khi cùng nhau tham gia trò chơi
“Ông già Noel bí mật”. Thật tuyệt vời khi các con đem
đến sự ngạc nhiên thú vị cho bạn minh bằng một món
quà đáng yêu trong ngày Noel. Các con đã giữ bí mật
rất giỏi trong suốt cả tuần lễ và làm nên một buổi sáng
Giáng sinh thật sự đặc biệt. Năm nay, nhà trường đã
tổ chức lễ Giáng sinh có chút khác hơn so với những
năm trước. Năm nay, lễ Giáng sinh có sự tham gia hết
sức nhiệt tình của các Phụ huynh cùng con trong các
hoạt động của lễ sau tiết mục văn nghệ mừng Giáng
sinh. Ngày lễ Giáng sinh tại Trường thật là một ngày
tuyệt vời đối với các con. Buổi sáng, Ông già Noel đã
tới trường và các con đã rất vui vẻ chào đón và được
nhận quà từ ông. Buổi chiều, các con lớp Dự bị Tiểu
học hào hứng biểu diễn văn nghệ mừng Giáng sinh.
Sau đó, Phụ huynh đã cùng các con tham gia trải
nghiệm một số hoạt động Giáng sinh tại lớp như làm
thiệp Giáng sinh và trang trí bánh. Thật tuyệt vời vì các
bố mẹ và các con đều có những kỉ niệm đáng nhớ!
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Christmas Time
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