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Kính gửi Quý phụ huynh,
Nhiệt liệt chào mừng các em trở lại trường! Thật tuyệt vời khi nhìn thấy các em hào hứng tham gia vào các
hoạt động và trải nghiệm học tập vui nhộn taị trường.
Như Quý phụ huynh đã được biết, trong năm học này Nhà trường sẽ tập trung vào dạy Ngữ âm, kỹ năng nói
và đọc bằng tiếng Anh. Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi trong cách dạy Ngữ âm của Trường nhằm cải
thiện sự tự tin của các em trong việc tập nói, cũng như nói tiếng Anh. Các em rất thích học ngữ âm qua phần
mềm Letterland và các tài liệu giảng dạy của nhà trường. Các em đã có các hoạt động học tập tuyệt vời về
các nhân vật khác nhau trong Letterland và âm thanh của các ký tự.
Trong thời gian qua, Nhà trường thấy một vài học sinh không mặc đồng phục tới trường. Nhân cơ hội này,
chúng tôi mong muốn Quý phụ huynh mặc đồng phục cho các em hàng ngày khi tới trường, trừ các dịp đặc
biệt như Tết trung thu, Giáng sinh, Tết truyền thống hoặc ngày giáo viên yêu cầu các em mặc quần áo theo
màu nhất định.
Quý Phụ huynh vui lòng tham khảo các hình ảnh quy định về đồng phục của trường đối với nam và nữ như
sau:
Đồng phục học sinh nữ

Áo sơ mi đồng phục có
logo trường

Váy đồng phục (màu
xám)

Quần dài đồng phục (màu
xám)

Tất dài màu xám

Giầy kín mũi có màu chủ
đạo là đen, xám hoặc trắng để
đi đến trường hoặc khi tham
gia các hoạt động ngoài trời.
Đồng phục thể thao

Áo phông đồng phục có logo trường

Quần sóoc thể thao màu xám

Giầy kín mũi có màu chủ đạo là trắng, xám hoặc
đen để đi đến trường hoặc khi tham gia các hoạt
động ngoài trời

Đồng phục học sinh nam
 Áo sơ mi đồng phục có logo
trường
 Quần đồng phục (màu xám, dài
hoặc ngắn)
 Giầy kín mũi có màu chủ đạo là
đen, xám hoặc trắng để đi đến
trường hoặc khi tham gia các hoạt
động ngoài trời

Đồng phục mùa đông

Áo len chui đầu có logo trường (màu xám)

Áo đồng phục
chui đầu có
logo trường

Áo khoác có
logo và tên
trường

Quần thể thao
(xám) cho học
sinh nam.

Tất dài màu
xám và váy
đồng phục màu xám cho học sinh nữ

Giầy kín mũi có màu chủ đạo là trắng, xám hoặc đen để
đi đến trường hoặc khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ Văn phòng trường để chọn mua đủ đồng phục cho con và cho con mặc
đồng phục theo đúng quy định của trường.
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Tổ chức sinh nhật
Quý Phụ huynh lưu ý, Phụ huynh có thể tổ chức tiệc sinh nhật nhỏ cho con tại trường, tuy nhiên Quý Phụ
huynh chỉ chuẩn bị các đồ ăn bao gói có nhãn hiệu rõ ràng như bánh, kẹo, sô cô la, kẹo dẻo. Sau khi Nhà
trường đã cân nhắc kỹ càng về việc tổ chức sinh nhật, Quý Phụ huynh có thể mang Bánh sinh nhật trong
các tiệc sinh nhật của con.
Tiệc sinh nhật cho các con sẽ được tổ chức sau giờ học. Quý vị vui lòng thông báo trước cho giáo viên lớp
về kế hoạch tổ chức, các thầy cô sẽ chuyển lời mời đến các bạn trong lớp.
Nhà trường xin gửi tới Quý Phụ những cập nhật trên đây để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, giáo viên
và nhân viên nhà trường.
Những thay đổi trong Lịch Năm học 2020-2021:
Lịch Năm học 2020-2021 đã được điều chỉnh lùi lại một tuần. Việc này đảm bảo học sinh vẫn hoàn thành đủ
200 ngày học một năm.
Năm học 2020-2021 bắt đầu từ thứ Hai ngày 17 tháng 8 năm 2020 đến thứ Sáu ngày 2 tháng 7 năm 2021.
Kỳ nghỉ kết thúc Học phần I và Giáng sinh sẽ được điều chỉnh như sau:
o
o

Kỳ nghỉ kết thúc học phần I: Thứ Năm ngày 15/10/2020 và thứ Sáu ngày 16/10/2020
Kỳ nghỉ Giáng sinh: Thứ Tư ngày 23/12/2020 đến thứ Năm ngày 31/12/2020.

Các sự kiện sắp diễn ra:
Thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2020 – Tết Trung thu
Từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 10 năm 2020 – Tuần lễ STEM
Ngày 15 và 16 tháng 10 năm 2020 – Kỳ nghỉ kết thúc Học phần I
Thứ Hai ngày 19 tháng 10 năm 2020– Bắt đầu Học phần II
Thứ Sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020– Lễ hội Halloween
Nhà trường xin kính chúc Quý Phụ huynh và các em học sinh một năm học đầy ắp niềm vui, hứng khởi học
tập và mong muốn Quý Phụ huynh dành thật nhiều thời gian với các con. Chúng tôi trân trọng và cảm ơn sự
đồng hành và hỗ trợ của Quý vị trong suốt thời gian qua.
Trân trọng!

Hiệu trưởng
Kelly Monos
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Khối lớp nhà trẻ:
Các em học sinh Lớp nhà trẻ The Sun thực sự yêu thích khoảng thời gian đến trường. Các thầy cô tổ chức các hoạt động
học tập nhằm kích thích khả năng học hỏi của các em thông qua các trải nghiệm thực tế kết hợp với trò chơi. Các em
hứng thú làm quen với các thầy cô trong môi trường lớp học an toàn và riêng tư. Các em lớp The Sun có cơ hội phát
triển bản thân, khả năng ngôn ngữ và xã hội thông qua các bài hát và câu chuyện. Nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt
động giúp các em phát triển các kỹ năng vận động tinh và vận động thô. Các em học sinh lớp Nhà trẻ The Sun rất ngoan,
hòa nhập và tham gia các hoạt động học tập một cách vui vẻ.

Khối lớp mẫu giáo bé K1
Tháng đầu tiên của các em học sinh lớp N / K1 Jupiter đã thành công tốt đẹp. Các em đã bắt đầu làm quen và thích
nghi với lịch sinh hoạt mới ở trường và các thầy cô rất vui khi thấy các em tiến bộ và kết bạn mới.
Trong tháng này, Các em học sinh đã được học chủ đề “giai đoạn một, các kí tự chữ cái và cách phát âm các ký tự.
Chương trình học của các em tập trung vào phát triển giác quan, tham gia các hoạt động dựa vào những gì các em
có thể nhìn, nghe và chạm vào. Các em học sinh lớp K1 cũng đã bắt đầu các bài học với chương trình Letterland.
Các em đã tạo ra một số tác phẩm tuyệt vời và rất thích tìm hiểu về các nhân vật trong Letterland. Các em tiếp tục
học tập thông qua các hoạt động phát triển ngôn ngữ, nghệ thuật, âm nhạc, vận động, STEM và trải nghiệm
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Lớp mẫu giáo nhỡ hội nhập K1/ K2 Moon
Tháng này, các em học sinh lớp K1 / K2 đã bắt đầu ổn định và quen với nề nếp của
lớp. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy các em đã hình thành những thói quen tốt. Các
em đã biết cách thể hiện tinh thần trách nhiệm và giúp đỡ các thầy cô để các hoạt
động của lớp diễn ra suôn sẻ. Các em học cách nhận biết tên mình và cách giữ gìn
các đồ dùng cá nhân. Các em rất thích thú với các nhân vật Letterland, các ký tự và
cách phát âm của các ký tự đó trong bảng chữ cái. Các em học ngôn ngữ thông qua
các hoạt động như nghệ thuật và thủ công, âm nhạc, vận động và STEM.
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Khối lớp mẫu giáo nhỡ K2
Lớp mẫu giáo nhỡ quốc tế K2 Star
Tháng này lớp Star tập trung vào việc học chữ. Các em đã được làm quen 8 chữ cái trong chương trình Letterland cùng
cô giáo. Các em học sinh lớp Star có thể tham gia các hoạt động và theo dõi các câu chuyện khá tốt. Học ngữ âm không
dễ đối với lứa tuổi của các em, tuy nhiên việc luyện tập và ôn bài mỗi ngày sẽ giúp các em làm quen dễ dàng hơn.
Lớp mẫu giáo nhỡ hội nhập K2 Aliens
Trong tháng 9, lớp Mẫu giáo nhỡ Aliens tiếp tục học về cách phát âm các kí tự và kỹ năng nói, đây là một trong những
kỹ năng quan trọng giúp các em học sinh cải thiện tiếng Anh. Bài học của các em là về âm thanh các em nghe thấy
trong môi trường xung quanh và các từ ngữ được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Các em rất hào hứng chia sẻ
tin tức với các bạn trong lớp thông qua hoạt động “Show and tell”. Hoạt động này giúp các em trở nên tự tin hơn khi
đứng trước đám đông thể hiện bản thân và diễn đạt tiếng Anh một cách lưu loát.
Các em học sinh cũng tham gia hoạt động đóng vai: “Đi chợ buổi sáng”. Đây là một hoạt động thú vị được các em rất
mong đợi trong tháng này. Các em học sinh được thay nhau đóng vai người bán và người mua. Khi đi chợ, các em học
cách lên danh sách các đồ dùng cần mua, giá cả và cách sử dụng tiền – các em phải tham gia nhiều hoạt động tại lớp
và được thưởng “tiền” để sử dụng vào ngày đi chợ.
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Khối lớp Dự bị tiểu học
Kính gửi Quý phụ huynh,
Hai lớp Dự bị tiểu học của Trường mầm non KinderWorld tại The Manor đã có một tháng Chín vô cùng bận rộn. Các
hoạt động của lớp sẽ tập trung phần lớn vào nâng cao kiến thức và phát triển kỹ năng tự lập, tuân thủ các nội quy
trong lớp, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các em vào lớp 1. Việc thiết lập các thói quen sẽ cần thời gian và chúng tôi rất
vui mừng khi thấy các em đã trưởng thành hơn và chấp nhận những kỳ vọng cao hơn trong cách ứng xử và kỹ năng.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các em chỉ tập trung vào việc học, các em vẫn có thời gian để vui chơi và thể
hiện các kỹ năng nghệ thuật.
Các tuần sắp tới, các em lớp Sao Băng và Dải Ngân Hà cũng sẽ khá bận rộn với nhiều hoạt động, đầu tiên là Tết
Trung thu và sau đó là Lễ hội hóa trang Halloween. Các thầy, cô giáo của Lớp dự bị Ttiểu học chúc tất cả Quý phụ
huynh và các em học sinh có một lễ hội Trung thu nhiều niềm vui và hạnh phúc.
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