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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Sau một năm 2022 với nhiều sự kiện thú vị, kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới cũng 

đang đến rất gần. Thời gian trôi qua thật nhanh, các em giờ đây đều đã bắt nhịp với 

sự bận rộn của hoạt động tại trường sau thời gian nghỉ dài do dịch.  

Nhà trường rất vui khi được chào đón các vị khách đặc biệt tới trường trong tháng 

này. Trong số các vị khách đó, có các em học sinh từ trường KIK@The Manor. Các 

em đã cùng tham gia hoạt động kết hợp giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần 

MindUp, trên cơ sở liên kết với chương trình MindUp Hoa Kỳ (https://mindup.org/). 

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng rất vui khi được đón nhiều Quý vị Phụ huynh tới tham 

gia hoạt động chơi trải nghiệm cùng con. Hoạt động này giúp Quý vị có khoảng thời 

gian chơi và học tập cùng con để tăng thêm sự gắn bó và giúp nâng cao sự phát triển 

toàn diện cho con. Trong các nghiên cứu của tổ chức Early Years Scotland, các hoạt 

động trải nghiệm chung giữa ba mẹ và con sẽ mang lại những tác động tích cực, giúp 

ba mẹ có thể tìm hiểu thêm về các hoạt động của con tại trường cũng như các cách 

để cùng chơi và hỗ trợ con thêm ở nhà. 

Nhà trường và các em đang rất háo hức mong chờ các sự kiện đặc biệt cho Lễ hội 

Giáng sinh, gồm Hội chợ Từ thiện Giáng sinh và Buổi Hòa nhạc Giáng sinh. Cùng với 

các sự kiện này, tháng 12 hứa hẹn là một tháng bận rộn nhưng vô cùng ý nghĩa. 

Hiệu trưởng 

Stephanie C. Mills 

 
Các sự kiện quan trọng sắp tới 

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12: Hội chợ Giáng sinh tại 
Trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc 

Thứ Ba, ngày 13 tháng 12: Hòa nhạc Giáng sinh tại 
sảnh tầng 1, Tháp Hà Nội  

Thứ Hai, ngày 19 tháng 12 - Thứ Hai, ngày 2 tháng 1 
năm 2023: Nghỉ Giáng sinh và năm mới 

Thứ Ba, ngày 3 tháng 1 năm 2023: Trở lại trường học
 

http://www.kik.edu.vn/
https://mindup.org/
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HỌC NGỮ ÂM TẠI LỚP K1 

 
Các em lớp K1 đang có sự 
phát triển và tiến bộ đáng kể 
trong việc nhận thức về ngữ 
âm thông qua việc sử dụng 
chương trình Letterland đến 
từ Anh Quốc.  
 
Letterland là cách tiếp cận 
độc đáo, dựa trên ngữ âm 
để hướng dẫn các em cách 
đọc, viết, đánh vần. 

 
Trong thế giới Letterland, những 
chữ cái màu đen đơn giản đã trở 
thành những nhân vật tượng 
hình, thân thiện với các em và 
các em có thể dễ dàng nhận 
biết. 
 
Các em tìm hiểu về các chữ cái 
và âm thanh thông qua những 
hoạt động đa dạng, như bài hát/ 
âm nhạc, các hành động/ 

chuyển động, sự điệp âm,  trò chơi, hoạt động mỹ thuật, 
và hoạt động đóng vai. Bằng cách này, các em có thể 
kết nối và học ngữ âm theo một cách tự nhiên và vui vẻ. 
 

Khi Quý Phụ huynh hỗ trợ con 
học bảng chữ cái tại nhà, xin 
Quý vị hướng dẫn con dùng 
phiên âm 
thay vì 
tên chữ 
cái. Quý 
vị vui 
lòng xem 
đường 

dẫn dưới 
đây về 
các phiên âm và hành động 

Letterland tương ứng để có thể hỗ trợ con dễ dàng hơn: 
https://www.youtube.com/watch?v=o1WUuWsVV60&li
st=PLgS1d0n_SUgUKWhzrQavhBTgbWv1QNbKg&ind
ex=1 
 
 

 
HOẠT ĐỘNG THỦ CÔNG - MỸ THUẬT  

TẠI LỚP DỰ BỊ TIỂU HỌC 
 

Thủ công - Mỹ thuật là môn 
học tuyệt vời giúp phát triển 
óc sáng tạo và trí tưởng 
tượng, đồng thời cũng là 
công cụ hữu ích giúp các 
em có thể tự do thể hiện 
bản thân mình.  
 
Ngoài việc phát triển khả 
năng thể hiện của bản thân, 
hoạt động này còn giúp phát 
triển các kỹ năng vận động 
tinh - kỹ năng cần thiết cho 
việc tập viết. Bên cạnh đó, 
hoạt động còn giúp phát 

triển sự tập trung, tính kiên nhẫn, đồng thời phát triển 
kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và tầm nhìn khi các em 
được tham gia vào các dự án phức tạp hơn. 

 
Tại lớp Prep, các em thích sử 
dụng màu nước, bút chì, keo 
dán và thử nghiệm với nhiều 
loại vật liệu khác nhau. Bên 
cạnh nhiều hoạt động mỹ 
thuật khác, một trong những 
hoạt động yêu thích nhất của 
các em là in hình trừu tượng. 
Các em đã chọn những chiếc 
lá ở vườn rồi sử dụng chúng 
cho hoạt động in hình.  
 

Các em thường bắt đầu ngày 
mới với hoạt động thủ công - mỹ 
thuật. Một số dự án phức tạp sẽ 
cần thực hiện và hoàn thiện 
trong vài ngày, mỗi ngày các em 
cùng làm việc trên một khía 
cạnh mới. Một số hoạt động 
khác thì ngắn hơn và chỉ kéo dài 
trong một tiết học - nhằm mục 
đích giới thiệu cho các em nhiều 
kỹ năng và phong cách nghệ 
thuật nhất có thể. 

 
 

Bản tin Tháng 11/2022 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o1WUuWsVV60&list=PLgS1d0n_SUgUKWhzrQavhBTgbWv1QNbKg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=o1WUuWsVV60&list=PLgS1d0n_SUgUKWhzrQavhBTgbWv1QNbKg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=o1WUuWsVV60&list=PLgS1d0n_SUgUKWhzrQavhBTgbWv1QNbKg&index=1
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KHÁM SỨC KHỎE CHO HỌC SINH 

 
Nhóm bác sĩ và nhân viên y 
tế từ Trung tâm Bác sĩ gia 
đình đã khám và kiểm tra 
sức khỏe cơ bản cho các 
em. Nội dung kiểm tra bao 
gồm đo chiều cao, cân nặng, 
kiểm tra thị lực, tai, mũi, 
họng, răng miệng, nghe tim 
phổi.   
 
Các em rất thích được cầm 
trên tay cuốn sổ tay theo dõi 
sức khỏe, di chuyển qua 
từng bàn khám để bác sĩ 

kiểm tra sức khỏe cho mình. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LỚP PRE-NURSERY KHÁM PHÁ 5 GIÁC QUAN 

  
Trong Học 
phần 2, 
Lớp Pre-
Nursery đã 
được khám 
phá về 5 
giác quan. 
 
Khi tìm hiểu 
về xúc giác 
và khứu 
giác, các em đã khám phá những giác quan này thông 
qua chuyến đi dạo trong vườn. Các em chạm vào các 
loại hoa, lá, cây khác nhau, đồng thời ngửi và so sánh 
mùi hương của các loài hoa khác nhau. 

Sau khi trở lại lớp học, các em củng cố nội dung này 
bằng việc quan sát kỹ một số bông hoa và thử nghiệm 
xem các em có thể xác định được những bông qua có 
màu sắc khác nhau chỉ bằng cách ngửi hay không.  
 
Xúc giác được 
khám phá 
trong các hoạt 
động mỹ thuật 
và thủ công, từ 
việc tạo dấu 
tay cho đến vẽ 
tranh bằng 
màng xốp hơi, 
khi các em in 
hình bàn tay của mình sau khi chấm lên màu ở màng 
xốp hơi. 
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RÈN LUYỆN KHẢ NĂNG TẬP TRUNG  

CÙNG KIK @ THE MANOR 
 

Lớp Dự bị tiểu học 
đã được đón các 
bạn từ KIK@The 
Manor đến tham 

gia hoạt động kết 
hợp giữa sức khỏe 
thể chất và sức 
khỏe tinh thần theo 
chương trình 
MindUP Hoa Kỳ. 

Các em đã cùng thực hành lắng nghe thông qua việc sử 
dụng chuông chùm. Hoạt động này giúp các em tập 
trung vào một âm thanh, đồng thời đem lại sự bình tâm 
cho các em.  
 
Các em tiếp tục với hoạt động mát-xa đầu theo vòng 
tròn. Trong lúc mát-xa, các em hỏi những người bạn 
mới của mình xem các bạn có thích không, bạn cảm 
thấy thế nào và chia sẻ cảm xúc của mình. Hoạt động 
này giúp các em biết cách chia sẻ tình cảm, cảm xúc và 
lắng nghe những người xung quanh mình. 

Các hoạt động thực tế được chia thành 2 nhóm, 1 nhóm 
tô màu họa tiết Mandalas, giúp các em tập trung và kiên 
nhẫn hơn. Nhóm khác trang trí những chiếc lọ bình tĩnh 
nhiều màu sắc bằng hạt kim tuyến và keo dán. Những 
chiếc lọ này là một công cụ tuyệt vời giúp các em học 
được cách thư giãn và bình tĩnh. Các hạt kim tuyến sẽ 
bị lắc nếu các em cảm 
thấy khó chịu, tức giận, 
lo lắng, nên các em tập 
trung vào việc quan sát 
kim tuyến lắng xuống, hít 
thở bình tĩnh hơn. 
 
Các hoạt động này giúp 
các em trở nên tập trung 
hơn và biết được các cách để có thể giữ bình tĩnh và 
kiểm soát cảm xúc bản thân mình tốt hơn, tích cực hơn. 
 

 
DIỄN TẬP SƠ TÁN  

TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP 
  
Các buổi diễn tập sơ tán 
trong tình huống khẩn 
cấp được tòa nhà tổ chức 
định kỳ, và các em đã có 
cơ hội tham gia vào cuộc 
diễn tập sơ tán khi có 
cháy trong tháng 11.  
 
Để giúp các em sẵn sàng 
cho buổi diễn tập, giáo 
viên đã cùng các em trò 
chuyện về những gì sẽ 
diễn ra và hướng dẫn các 
em cách xếp hàng và di 
chuyển ra lối thoát hiểm. 

 
Kết quả là, các em đều rất 
phấn khích khi được diễn 
tập thực tế, và thích thú 
với trải nghiệm này. Tất 
cả các em đều xếp hàng 
trật tự và di chuyển cùng 
nhau tới khu vực tập 
trung an toàn. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


