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Kính gửi Quý Phụ huynh,
Chào mừng các Quý vị Phụ huynh và các em học sinh quay trở lại vào Học phần II. Đây chắc hẳn sẽ là
một Học phần đầy bận rộn với nhiều hoạt động thú vị. Trong Học phần này, các em sẽ tìm hiểu về các
lễ hội truyền thống ở khắp nơi trên thế giới bao gồm Lễ hội Halloween, Lễ Tạ ơn và Giáng sinh. Vào cuối
tháng 9 vừa qua, Nhà trường đã tổ chức Tết Trung thu, các thầy cô cùng các em học sinh đã diện áo
dài và các trang phục truyền thống của nước mình. Các em đã cùng tạo hình con vật ngộ nghĩnh bằng
các loại quả khác nhau và bày biện một mâm cỗ Trung thu thật đẹp. Các em cũng tham gia vào các trò
chơi dân gian Việt Nam và kể những câu truyện về Tết Trung thu. Các em học sinh đặc biệt thích thú với
hoạt động múa lân, học cách đánh trống và cách múa lân. Mời Quý Phụ huynh xem một số hình ảnh về
Tết Trung Thu đính kèm bên dưới.
Tháng Mười trôi qua thật nhanh với rất nhiều hoạt động học tập và vui chơi thú vị mà điểm nhấn là Lễ
hội Halloween. Các em cũng đã khám sức khỏe định kỳ ở tháng này. Việc kiểm tra sức khỏe được thực
hiện bởi đội ngũ nhân viên y tế của Trung tâm Bác sĩ Gia đình Hà Nội. Năm học này, các em học sinh
đã tìm hiểu về lễ hội truyền thống Dia Los Muertos của người Mê-hi-cô – Ngày tưởng niệm những người
đã khuất. Vì lễ hội Halloween được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng, chúng tôi sẽ cập nhật hình
ảnh về lễ hội này tới Quý vị trong thư tháng Mười Một. Các em học sinh đang rất háo hức về lễ hội
Halloween được tổ chức tại Trường vào Thứ Năm ngày 29 và Thứ Sáu ngày 30 tháng Mười.
Lễ hội Giáng Sinh:
Năm nay, Nhà trường hỗ trợ tổ chức từ thiện Caritas Việt Nam. Nhà trường mong muốn nâng cao nhận
thức trong cộng đồng và gây quỹ ủng hộ tổ chức từ thiện này. Quý Phụ huynh có thể tìm hiểu thêm thông
tin về quỹ từ thiện Caritas Việt Nam theo đường dẫn https://www.caritas.org/where-caritaswork/asia/vietnam/
Năm nay, nhằm đảm bảo việc tuân thủ các hướng dẫn và quy định và phòng chống dịch COVID 19, Hội chợ Giáng sinh của nhà trường sẽ được tổ chức khác hơn so với các năm trước. Hội chợ năm
nay sẽ chỉ dành cho các em học sinh, các em sẽ được tham gia vào các hoạt động lễ hội Giáng sinh,
các trò chơi, làm các sản phẩm thủ công, nghệ thuật và gặp ông già No-en. Hội chợ từ thiện Giáng sinh
sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 ở Trường Mầm non KinderWorld tại The
Manor. Chúng tôi rất tiếc vì không thể mời Quý Phụ huynh tham gia trực tiếp như các năm trước. Nhà
trường sẽ gửi thông tin chi tiết về Hội chợ tới Quý Phụ huynh trong những tuần tới, cũng như cách Quý
Phụ huynh và gia đình có thể hỗ trợ Hội chợ từ thiện của chúng tôi và quyên góp ủng hộ tổ chức từ
thiện Caritas.
Các sự kiện sắp diễn ra:
Thứ
Thứ
Thứ
Thứ

Sáu ngày 18/12/2020: Hội chợ từ thiện Giáng Sinh ủng hộ cho tổ chức Caritas Vietnam
Ba ngày 22/12/2020: Ngày cuối cùng của Học phần 2
Tư ngày 23/12/2020: Kỳ nghỉ Giáng Sinh
Ba ngày 5/1/2021: Bắt đầu Học phần 3

Warm Regards
Kelly Monos
Head of Kindergarten
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Khối lớp nhà trẻ:
Các bạn học sinh lớp Nhà trẻ The Sun đã được tham gia
một lễ hội Trung thu tuyệt vời và ý nghĩa. Các em được
tham gia các hoạt động như làm đèn lồng và dùng một số
loại hoa quả để trang trí thành những khuôn mặt ngộ
nghĩnh và dễ thương. Các em cũng thích hát các bài hát
về Trung thu như ”Chiếc đèn ông sao”, “Rước đèn tháng
tám”.
Các em trông thật đáng yêu trong trang phục áo dài
truyền thống. Tháng này, các em tham gia nhiều hoạt
động STEM khác nhau. Một trong những hoạt động
STEM của lớp nhà trẻ The Sun là hoạt động chơi với các
hạt gạo nhiều màu. Hoạt động này giúp các em học được
một số màu sắc cơ bản (Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây,
vàng). Các em cũng được học cách đong gạo bằng các
dụng cụ có kích cỡ khác nhau

Khối lớp Nur/K1
Trong tháng này, cả lớp N / K1 Quốc tế và N / K1 Hội nhập
tập trung tìm hiểu và các loài động vật khác nhau và môi
trường sống của chúng. Các em thực sự thích thú khi tìm
hiểu về cách sống của nhiều loài động vật và các em đã
hoàn thành rất nhiều tác phẩm thủ công về chủ đề này.
Các em cũng đã tiếp tục học tập thông qua các giác quan!
Các em đặc biệt thích thú với các hoạt động vui chơi với
nước. Các cô giáo đã đóng băng các hình động vật dưới
biển và sau đó cho các em trải nghiệm việc giải cứu các
loài động vật này khỏi băng giá.
Xin chân thành cảm ơn các Quý phụ huynh đã gửi trái cây
và quà cho các em vào dịp Tết Trung thu. Các em đã có
một ngày tuyệt vời, và Nhà trường đã rất vui khi được cùng
các em trang trí trái cây thành các con vật ngộ nghĩnh, múa
lân và hát các bài hát truyền thống!
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Khối lớp K2
Các em học sinh Khối Mẫu giáo nhỡ K2 gồm lớp Star, lớp Aliens và lớp
Moon đã có một tháng 10 tuy bận rộn nhưng thật tuyệt vời. Các em vẫn
tiếp tục làm quen với chữ cái và âm thanh của chúng. Các em rất thích
với các nhân vật đại diện cho từng chữ cái trong chương trình Letterland
mà các em đang học. Tháng 10 cũng là tháng các em học về các loài
động vật. Các em đã học về bướm, ếch, các loài côn trùng và động vật
dưới nước. Các em lớp K2 Star rất thích thú khi học về côn trùng, các
em được sử dụng các dụng cụ khoa học (kính lúp) đề tìm kiếm và quan
sát các loài côn trùng trong thảm cỏ ở trường. Các em còn làm những
bức tranh về con bướm thật đẹp trong lớp học thủ công và nghệ thuật.
Các bé ở lớp K2 Aliens rất thích thú học chữ Cc và gặp chú mèo thông
minh”Clever Cat” trong chương trình Letterland. Các bé được học
những từ bắt đầu bằng chữ Cc ví dụ: cosy cookies (bánh Cosy);
Cucumber (dưa chuột); carrot (củ cà rôt) hay corn (bắp ngô). Các em
lớp Aliens cũng tạo ra những bức tranh và vật dụng vui nhộn, sáng tạo
từ các đồ vật có chữ cái đầu tiên là chữ Cc. Trong các giờ học Toán,
các em học sinh lớp K2 Aliens học về các hình dạng. Các em đặt câu
hỏi hình dạng này là gì và làm thế nào để tạo ra hình dạng cho riêng
mình bằng cách sử dụng các vật liệu khác nhau. Các em thậm chí đã
tìm kiếm các hình dạng trong tự nhiên. Các em cũng được các bạn động
vật dưới nước đến thăm lớp học. Các em thích thú quan sát các bạn cá
và cách các bạn cá hoạt động và di chuyển trong nước.
Các em học sinh lớp K1 / K2 Moon rất thích làm việc theo nhóm nhỏ,
cùng nhau tham gia các hoạt động. Các em đã được phát triển các kỹ
năng vận động tinh bằng việc đếm và phân loại cúc áo và hạt theo màu
sắc và kích thước. Các em rất thích luồn dây mặt sau và tạo ra các loại
hình khác nhau. Các em cũng đang học âm đầu chữ cái bằng cách sử
dụng các kẹp gỗ và hình ảnh. Các em rất vui được đón Tết Trung thu
vào cuối tháng 9, tất cả các em đều rất xinh đẹp và bảnh bao trong tà
áo dài truyền thống. Các thầy cô giáo đã gửi kèm một số hình ảnh của
Tết Trung Thu. Mời Quý Phụ huynh cùng xem!
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Khối lớp Dự bị tiểu học
Tháng 10 là một trong những tháng rất vui của Năm học này
khi Nhà trường có tới hai sự kiện là Tết Trung thu và Lễ hội
hóa trang Halloween. Tết Trung thu được tổ chức vào đầu
tháng. Các em học sinh được đón tiếp các nhân vật quen
thuộc trong dịp Tết Trung thu: Chú Cuội, chị Hằng, chú Tễu.
Các em đã rất thích thú khoe mình trong những bộ áo dài
xinh đẹp và hứng thú tham gia vào các hoạt động khác nhau
trong sự kiện.
Đối với lễ hội hóa trang – lễ hội được mong chờ nhất trong
cả tháng, sẽ có một số thay đổi nhỏ để các em có được
những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Các em đã dành cả tuần
cuối cùng của tháng để chuẩn bị cho các hoạt động trong Lễ
hội hóa trang. Từ thứ Hai đến thứ Tư, các bé đã làm một số
sản phẩm thủ công để trang trí lớp học và hành lang trong
trường. Các em được tìm hiểu về ngày lễ của Mê hi cô “ Día
de los muertos (Ngày tưởng niệm những người đã khuất).
Trong ngày này, gia đình, bạn bè tôn vinh và tưởng nhớ đến
những người thân yêu của mình đã qua đời. Vào thứ Năm,
các em có cơ hội được mặc trang phục mà mình yêu thích
nhất đồng thời tham gia trò chơi “ trick or treat” xung quanh
trường. Vào ngày thứ Sáu, toàn trường sẽ mặc trang phục
màu đỏ, đen và trắng để tưởng nhớ và tôn vinh những người
thân yêu đã không còn bên cạnh chúng ta nữa. Các em đã
tận hưởng cả hai lễ kỷ niệm một cách trọn vẹn nhất.
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Tết Trung Thu
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