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Kính gửi Quý Phụ huynh,
Vậy là Năm học 2019-2020 đã kết thúc. Năm học này thực sự không giống bất cứ năm học nào chúng ta đã từng
trải qua. Chúng ta đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, chúng ta đã và đang nỗ lực để vượt
lên tất cả. Các em học sinh, gia đình và giáo viên của chúng tôi đã nhanh chóng thích ứng với việc dạy và học trực
tuyến, sau đó quay trở lại với việc học tại trường. Chúng tôi thực sự tự hào vì những gì chúng ta đã đạt được trong
khoảng thời gian nhiều biến động này. Nhà trường đã rất phấn khởi được chào đón các em quay lại trường sau
một kỳ nghỉ dài và thực sự ngạc nhiên khi thấy các em nhanh chóng ổn định và theo kịp kế hoạch của trường.
Chúng tôi xin dành những lời cảm ơn sâu sắc tới Quý Phụ huynh, đồng thời trân trọng sự hỗ trợ của Quý vị trong
suốt thời gian Nhà trường phải đóng cửa do dịch COVID-19.
Mặc dù gặp nhiều hạn chế do dịch COVID-19, năm nay vẫn là một năm học tuyệt vời đối với các em cả về học tập,
phát triển, cũng như kết bạn, rèn luyện sự tự tin, độc lập và có thời gian vui vẻ tại trường . Các em đã được tham
gia các chuyến dã ngoại và sự kiện thú vị tại trường như Tết Trung thu, Lễ hội Halloween, Hội chợ Giáng Sinh,
Hoạt động mừng Giáng Sinh, Tết Nguyên đán và Ngày Quốc tế thiếu nhi.
Thật khó tin khi thời gian trôi qua thật nhanh và các em học sinh lớp Dự bị Tiểu học đã chuẩn bị bước vào Lớp 1.
Một số em đã gắn bó với Trường Mầm non KinderWorld tại The Manor từ Lớp Nhà trẻ, qua năm tháng, chúng tôi
đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với phụ huynh và các em học sinh. Chúng tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc
đến Quý Phụ huynh đã tin tưởng trao gửi các em cho chúng tôi chăm sóc và nuôi dưỡng trong suốt nhiều năm qua.
Chúng tôi đã chứng kiến các em trưởng thành hơn và trở thành những đứa trẻ vui vẻ và tự tin, sẵn sàng hòa nhập
vào môi trường học tập mới. Chúng tôi xin cảm ơn Quý Phụ huynh đã đồng hành với chúng tôi. đã cho chúng tôi
thấy mình như một thành phần trong gia đình của Quý vị trong suốt thời gian các con học tập tại trường.
Các giáo viên của chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để có thể đáp ứng nhu cầu của các em học sinh, đồng thời kết
hợp chặt chẽ với các Phụ huynh để đưa ra các kế hoạch giáo dục phù hợp. Năm nay cũng không phải là ngoại lệ,
Nhà trường và Phụ huynh đã kết nối tích cực để lên kế hoạch cho những trải nghiệm học tập chất lượng cao, hấp
dẫn, phù hợp không chỉ với việc học tập tại trường mà cả chương trình học trực tuyến. Trên tất cả, toàn thể giáo
viên và nhân viên Nhà trường luôn đảm bảo rằng các em học sinh của Trường Mầm non KinderWorld tại The Manor
sẽ phát huy được hết năng lực của mình. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể giáo viên, nhân viên của trường mầm
non KinderWorld tại The Manor đã biến ngôi trường này trở thành một mái nhà thật đặc biệt. Toàn bộ giáo viên và
nhân viên nhà Trường đã hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc trong năm học vừa qua.
Chúng tôi rất buồn khi phải chia tay với một số giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam vào cuối Năm học này.
Cô Anna sẽ chuyển đến làm việc tại một trường quốc tế ở Trung Quốc. Cô Hoàng Thu Quỳnh và cô Nghiêm Thị
Nhung sẽ chuyển sang làm việc tại Trường Mầm non KinderWorld tại Gamuda Gardens. Cô Mai Thị Oanh sẽ dành
nhiều thời gian hơn cho gia đình và tìm kiếm một cơ hội giảng dạy tuyệt vời khác tại Hà Nội . Chúng tôi xin chân
thành cảm ơn các cô giáo đã làm việc chăm chỉ và tận tâm đối với các em học sinh của Trường Mầm non
KinderWorld tại The Manor và chúc cho các cô hạnh phúc và thành công trong tương lai.
Sự kiện sắp tới:
26/6/2020
29/6 đến 31/7/2020
29/6 đến 10/7/2020
03/8/2020

: Kết thúc học phần 4
: Nghỉ hè
: Chương trình học hè 2 tuần theo chủ đề STEAM
: Bắt đầu Học phần 1 Năm học 2020-2021

Trân trọng!
Hiệu trưởng
Kelly Monos
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News around the Classrooms
Khối lớp Nhà trẻ
Tháng sáu đã đến thật rồi! Thật khó tin rằng các
em học sinh của lớp Cockatoo và lớp Penguin
sẽ kết thúc Năm học trong tháng này. Ngày 1
tháng 6 là dịp đặc biệt để ăn mừng Tết thiếu
nhi. Các bạn nhỏ của chúng tôi đã có một ngày
tuyệt vời tham gia vào các hoạt động khác nhau
để kỷ niệm Ngày Trái đất. Các em đều rất thích
thú với hoạt động tô màu nước các đồ trang trí
hình Trái đất, được làm từ bột nhồi muối và
những viên bi in hình trái đất.
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Khối lớp Mẫu giáo bé K1
Giống như các Nhóm lớp khác tại Trường Mầm
non KinderWorld @ The Manor, Lớp Mẫu giáo
bé đã có một tháng bận rộn với nhiều hoạt động
vui chơi thật thú vị.
Đầu tiên là sự kiện Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
Vào ngày này các em được tham gia các trò
chơi theo chủ đề “Bảo vệ trái đất” cả trong và
ngoài lớp học. Các em đều rất hào hứng với
hoạt động vẽ tranh sử dụng các viên bi nhỏ và
đồ chơi nhúng vào màu thực phẩm. Các em
cũng rất thích thú với hoạt động tô màu lên các
hình trang trí về trái đất được làm từ bột nhồi
muối và các viên bi in hình trái đất.
Trong tháng này, các lớp Mẫu giáo bé rất hứng
thú với các bài học chủ đề về “Các hiện tượng
tự nhiên”. Các em rất hào hứng tìm hiểu về lốc
xoáy, lũ lụt, mưa và mây, từ đó các em hình
thành ý thức bảo vệ trái đất bằng cách tiết kiệm
nước, trồng thêm cây xanh.
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Khối Lớp mẫu giáo nhỡ K2
Kính gửi Quý phụ huynh,
Các em học khối lớp Mẫu giáo Nhỡ K2 đã có
một tháng đầy bận rộn với các hoạt động học
và vui chơi vô cùng có ý nghĩa.
Bên cạnh việc trang bị cho các em các kiến
thức quan trọng và kỹ năng cần thiết để chuẩn
bị tốt cho việc học Lớp dự bị Tiểu học vào Năm
học tới, Nhà trường cũng tổ chức hoạt động
đặc biệt cho các em vào ngày Quốc tế thiếu nhi,
đó là vẽ tranh sử dụng các viên bi hoặc các loại
ô tô đồ chơi được nhúng vào các màu sơn khác
nhau để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật độc
đáo và đầy tính sáng tạo. Các thầy cô giáo
khuyến khích các con tận dụng các tờ giấy đã
qua sử dụng để sáng tạo thành các sản phẩm
thủ công, cũng như tham gia các hoạt động trải
nghiệm lí thú ở trong và ngoài lớp học liên quan
đến chủ đề về nước.
Các con của khối Mẫu giáo Nhỡ có cơ hội tham
gia cuộc hành trình khám phá đầy kì thú về các
hành tinh trong Hệ Mặt Trời, hành trình đến với
các hành tinh, cũng như quay ngược thời gian
về thời đại của các loài khủng long.
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Lớp Dự bị Tiểu học hệ Quốc tế
Tháng Sáu là tháng đầy những sự kiện thú vị dành cho khối
Dự bị Tiểu học. Các em đã được tham gia vào nhiều các
hoạt động rất thú vị liên quan đến các chủ đề Hệ mặt trời
và các loài khủng long. Tuy nhiên, sự kiện nổi bật của tháng
này là Ngày Quốc tế thiếu nhi và Lễ tốt nghiệp. Vào ngày
Quốc tế thiếu nhi, Lớp Mẫu giáo lớn Quetzal đã tham gia
nhiều hoạt động khác nhau để chào mừng Ngày Trái đất.
Các bé đã dệt hình dạng Trái đất bằng sợi len và đĩa giấy,
trồng một hạt giống trong chiếc cốc giấy thủ công các em
tự làm sau khi xem bộ phim hoạt hình Lorax và tái chế giấy
từ giấy vụn. Những hoạt đông này khiến các em vô cùng
thích thú.
Lễ tốt nghiệp là một sự kiện tràn đầy niềm vui và nhiều cảm
xúc. Nhà trường đã chuẩn bị rất chu đáo cho khối Dự bị
Tiểu học nhận bằng tốt nghiệp. Các em vô cùng ngạc nhiên
và thích thú khi được nhìn thấy những bức ảnh ngày bé của
mình và ảnh tốt nghiệp hiện tại được trưng bày trước hành
lang của trường. Không chỉ khối Dự bị Tiểu học mà tất cả
các khối đều được tham gia sự kiện đặc biệt này! Lớp Mẫu
giáo lớn Quetzal rất hào hứng khi được biểu diễn bài hát “I
am a Music Man” với những dụng cụ âm nhạc mà các em
tự làm.
Kết thúc những năm học tại trường Mẫu giáo, cánh cửa
trường tiểu học mở ra. Các em đã chuẩn bị sẵn tinh thần
bước sang một hành trình mới với tinh thần vượt khó, sẵn
sàng tỏa sáng và thành công trong những năm sắp tới. Nhà
trường và các thầy cô rất tự hào về tất cả các em học sinh
Lớp Dự bị Tiểu học và chúc các em mọi điều tốt đẹp nhất!
Xin chúc mừng các lớp Mẫu giáo lớn Quetzal, Flamingos
và Robin.
Lớp Dự bị Tiểu học hệ Hội nhập
Tháng Sáu được khởi đầu với một sự kiện thú vị - Ngày Quốc
Tế Thiếu Nhi. Tất cả các em học sinh tại KIK @ The Manor
đã tham gia các hoạt động vui nhộn trong ngày lễ này. Lớp
Dự bị Tiểu học Robin và Flamingo thực sự có những trải
nghiệm thú vị về chủ đề Trái đất và Môi trường. Lần đầu tiên
các em được tự làm giấy tái chế bằng cách sử dụng giấy
vụn. Qua hoạt động thú vị này, các em đã biết được các
bước thực hiện và hào hứng hơn trong việc tái sử dụng giấy
và bìa carton trong lớp học.
Một trong những trải nghiệm mà các em thích thú nhất chính
là hoạt động thủ công trang trí Trái đất từ đất nặn. Các em
áp dụng các kiến thức đã học về các lục địa để tạo ra các
món quà lưu niệm đẹp mắt cho ngày Quốc tế thiếu nhi. Trong
tháng này, các em còn được khám phá toàn bộ hệ mặt trời
thông qua nhiều trải nghiệm khác nhau.
Tháng 6 thực sự là một tháng nhiều niềm vui, hạnh phúc và
đầy khám phá. Đây cũng là tháng có nhiều hoạt động tuyệt
vời cùng các học sinh khối Dự bị Tiểu học. Tuy nhiên, đây
cũng là thời điểm các em nói lời chia tay Trường KIK @ The
Manor và sẵn sàng tiến đến những thử thách đầy hứng khởi
ở trường Tiểu học. Nhà trường và các thầy cô chúc các
những điều tốt đẹp nhất trên chặng đường phía trước. Chúc
các em học tập thật vui ở Lớp 1.
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