Thăng Long Academy Kindergarten - September 2016

Quý Phụ huynh kính mến,
Tháng 9 - Tiếng trống khai trường đánh dấu
những ngày đầu tiên của năm học mới hứa
hẹn bao điều thú vị và hạnh phúc. Dưới mái
trường Thăng Long Academy, các con đã
gửi bao mong ước của mình trong chiếc lá
ước mơ, và các cô cùng tập thể CBCNV của
nhà trường đang hàng ngày giúp các bé
thực hiện những ước mơ đó. Mỗi ngày đến
trường là một ngày vui với các hoạt động
bổ ích và lí thú.

Thông tin quan trọng
* Tham quan dã ngoại:
-Thứ 3 (11/10/2016) lớp PANDA , TEDDY, PENGUIN,
PIGGY đi công viên Cầu Giấy
-Thứ 4 (12/10/2016) lớp OWL, SUNFLOWER và
CATERPILLAR đi tham quan trung tâm khoa học Risupia
* Lễ hội:
- 18/10/2016: Mommy’s Tea Break - Owl’s Restaurant
- 20/10/2016: Vietnamese Women Day
- 28/10/2016: Halloween

Khai giảng năm học mới!
Trong ngày khai trường không khí thật trang nghiêm và xúc động, những bàn tay tuy nhỏ bé nhưng thật rắn rỏi
đã tự gắn lá ước mơ của mình lên “Cây mơ ước”- Những ước mơ thật trong sáng, giản dị mà trao gửi bao yêu
thương. Những màn chào hỏi đầy ấn tượng đã đánh dấu sự trưởng thành, tự tin của các bé.

Tết Trung Thu
Các bé không chỉ được tham gia một “Đêm hội trăng rằm” đầy ấn tượng mà còn được trải nghiệm thật nhiều hoạt
động thú vị để khám phá về lễ hội Trung Thu truyền thống cùng ông bà bố mẹ. Tiệc buffet với những món ăn do
chính tay các mẹ chuẩn bị cho các con cũng sẽ là một kỉ niệm khó quên của bé.

Thể dục sáng
Phá tan những mệt mỏi để bắt đầu một ngày mới –hoạt động thể dục sáng không chỉ mang lại cho các con sự
nhanh nhẹn thoải mái mà sẽ là thói quen tốt để các con luôn sẵn sàng đón nhận các hoạt động trải nghiệm,
khám phá thú vị cho cả một ngày dài.

Hoạt động ngoài trời
Ph.lexgap cho rằng “phát triển thể chất là phải tính đến những đặc điểm giải phẫu sinh lí và tâm lí, mức độ khó
dần và đa dạng của các bài tập thẻ chất. Hệ thống các bài tập thể chất giúp phát triển toàn diện và đúng chức
năng cơ thể con người”. Tại Thăng Long Academy các con đã và sẽ được tăng cường các hoạt động thể chất
ngoài trời. Các hoạt động này sẽ được thực hiện nghiêm túc hàng ngày.

Kỹ năng xã hội
Với chủ đề “Food and drink”, các con đã trải nghiệm rất nhiều hoạt động làm đồ ăn thức uống. Các con được
tự tay vắt nước chanh, cuốn phở, làm sinh tố xoài, hoa quả trộn… Sau khi hoàn thành, các bé vô cùng háo hức
mang thành quả của mình đi mời các cô và bạn bè trong trường rồi cùng nhau thưởng thức.

English

Dear parents,
Thian and I would like to thank each one of you for raising such kind and good-hearted children. As always, we
have a royal time teaching them.
As you know, we have just had food week and mid autumn festival. Here are some things we did in class.
The kids learnt to make lemonade. It was surprisingly tasty, of course, we had to let the children taste the raw
ingredients too and Mrs. My and I had the giggles as we watched the panda class taste the sour lemon.
In Prep class, we made posters about the Mid-Autumn festival and I had some questions about what happened
during the festival. I was amazed to see their progression in the quality of their speaking. Answering in full,
'Ms. Kay we saw a lion dance.' 'Kay I ate a lot of fruit and I had two moon cakes.' The children told me about
the games they played and they had no problem with speaking in sentences. During food week the children in
prep class had a role-play, some kids were, waiters and others were part of a family at a restaurant.
We have also been focusing on phonics, alphabet letters and their pronunciation and sound. In the Sunflower
class, we made an alphabet book. The teddy bear class had an alphabet scavenger hunt.
We made majestic masks out of leaves for the Caterpillar class, showcasing fallen leaves in Autumn. Naturally
the children had to, pick-up their own leaves outside when we went on a leaf hunt, in the park.
The baby classes have learnt some new songs. Once I caught a Fish Alive, Five little Ducks and Where Is
Thumpkin. They are slowly starting to sing with us, these boys and girls are such a pleasure.
Keep teaching them good manners and try to practice English words at home.

Có thể bạn quan tâm

Những lưu ý về sức khỏe của bé lúc giao mùa
Thời tiết có những biến đổi bất thường, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của trẻ. Trời sáng nắng chiều mưa, nóng lạnh
thay đổi ngay trong một ngày khiến cho cơ thể trẻ khó thích nghi kịp. Đây cũng là lúc các dịch bệnh về hô hấp, tiêu
hóa, tay chân miệng, cúm, đau mắt đỏ... bùng phát mạnh bởi vi khuẩn, virus, nấm mốc có điều kiện sinh sôi, nảy nở,
lây lan rất nhanh. Nguyên tắc vàng để giữ gìn sức khỏe của trẻ trong thời kỳ này là "phòng bệnh hơn chữa bệnh".
Sau đây là một số bí quyết giúp trẻ khỏe mạnh lúc giao mùa:
1. Nhỏ nước muối sinh lý
Thời tiết thay đổi khiến mũi trẻ thường bị khô, ngạt hoặc chảy mũi nước. Lọ nước muối sinh lý chính là vật dụng cần
thiết lúc này. Vài giọt nước muối ấm (mẹ có thể ngâm ấm và thử ở cườm tay trước khi nhỏ cho con) sẽ giúp trẻ dễ
thở hơn, làm sạch chất nhầy, ngăn ngừa dịch mũi chảy xuống họng, gây viêm họng và ho.
Đặc biệt, khi dịch đau mắt đỏ đang bùng phát trên diện rộng như bây giờ, nhỏ nước muối sinh lý rửa mắt cho trẻ
hàng ngày (trước khi đi học và sau khi đi học về) chính là cách phòng tránh hiệu quả.
2. Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài
Đeo khẩu trang không chỉ giúp cản bụi bặm khi ra ngoài đường mà còn giúp ngăn ngừa virus, vi khuẩn lây qua
đường hô hấp. Vì thế, tập thói quen đeo khẩu trang từ nhỏ rất có lợi cho sức khỏe của trẻ. Đặc biệt trong lúc giao
mùa, nhiều bệnh dịch, đeo khẩu trang sẽ bảo vệ trẻ khỏi sự lây nhiễm trực tiếp từ không khí, nước bọt, dịch đường
mũi họng...
3. Uống mật ong (ngâm chanh đào, quất, hồng bì...)
Mật ong vốn được coi là "thần dược" dùng để kháng viêm, tăng cường sức khỏe. Một thìa cà phê mật ong hòa
trong một chút nước ấm hoặc một thìa cà phê chanh đào (quất, hồng bì..) Ngâm mật ong khi sáng mai thức dậy sẽ
hết sức tốt cho sức khỏe của trẻ, giúp diệt khuẩn, ngăn ngừa các bệnh đường hô hấp. Bố mẹ cần lưu ý khi dùng mật
ong cho trẻ dưới 1 tuổi, không nên cho trẻ uống trực tiếp mà có thể bằng cách hấp chín cùng với vài lá húng chanh
hay vài lát quất...
4. Rửa tay xà phòng ít nhất 20 giây 1 lần
Không phải cứ trực tiếp tiếp xúc với người bệnh mới có khả năng nhiễm bệnh. Virus, vi khuẩn tồn tại ngay ở những
vật trung gian: khăn, cốc, đồ chơi, điện thoại, nút bấm thang máy... Vì thế bố mẹ cần tạo cho trẻ thói quen rửa tay
bằng xà phòng hàng ngày, nhất là sau khi đi học, đi chơi về hoặc trước khi ăn.
Trẻ cần phải được hướng dẫn cụ thể cách rửa tay để đảm bảo bàn tay được sạch sẽ (xoa kĩ lòng bàn tay, đầu ngón
tay, cổ tay....trong ít nhất 20 giây và luyện cho trẻ nếp không mút tay, không cho đồ chơi vào miệng).

5. Mặc quần áo phù hợp
Thời tiết lúc giao mùa có thể biến đổi từ lạnh sang nóng, từ nắng đến mưa chỉ ngay trong một ngày, do vậy bố mẹ
nên chuẩn bị áo quần thích hợp cho bé. Bởi nếu mặc ấm quá thì trẻ sẽ ra mồ hôi nhiều mà mặc phong phanh thì
cũng dễ bị cảm lạnh, ho, sốt....
Nên nếu trẻ đến trường, trong balo của trẻ cần có quần áo của cả 3 mùa, áo khoác khi đi đường, bộ dài tay nếu trời
trở lạnh, bộ ngắn tay nếu trời nóng lên.
Quần áo khi đi ngủ cũng là điều cần lưu ý. Tùy thời tiết và nhiệt độ phòng mà bố mẹ điều chỉnh cho con nhưng tốt
nhất là nên mặc đồ cotton thoáng mát, dễ thấm mồ hôi, không để hở cổ và hở bụng.
6. Bổ sung dinh dưỡng
Chế độ dinh dưỡng hợp lý là một trong những bí quyết quan trọng cho trẻ được khỏe mạnh. Đặc biệt trong thời
điểm giao mùa, bệnh dịch tràn lan, bố mẹ càng cần chú ý đến thực đơn hàng ngày của con. Bữa ăn một ngày của
con nên có: ít nhất 1 cốc nước cam, 1 bữa hoa quả, 1 hộp sữa chua.
Tăng cường các thực phẩm có chứa kẽm và selen - 2 vi chất có tác dụng nâng cao sức đề kháng, kích thích ăn uống
ngon miệng, tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất, ví dụ: thịt bò, hàu sữa, đậu nành, giá đỗ, bí đỏ, lạc, phô mai, thịt ức
gà, tôm, cua....
7. Vận động ngoài trời
Tự thích ứng là cơ chế tuyệt vời nhất của cơ thể con người và bố mẹ hoàn toàn có thể rèn luyện cho con. Nếu sợ
ốm mà giữ con trong nhà thì trẻ càng yếu ớt và dễ mắc bệnh. Hãy tạo điều kiện cho trẻ làm quen với sự thay đổi
của thời tiết bằng cách thường xuyên cho trẻ vận động ngoài trời (đi bộ hàng ngày, đi chơi công viên...)

