VIETNAMESE CLASS - AN PHU CAMPUS
DAILY SCHEDULE - Term 1 of 2019-2020
Thời gian

Hoạt động

8:00 - 8:30

Đón trẻ. Chơi ngoài trời

8:30 - 9:00

Ăn sáng tại phòng ăn. Di chuyển về lớp

9:00 - 9:15

Hoạt động vòng tròn chào buổi sáng

9:15 - 10:45

Hoạt động chủ đích. Hoạt động góc
Một số hoạt động và đồ dùng theo phương pháp với học cụ Montessori

10:45 - 11:00

Hoạt động vòng tròn

11:00 - 11:20
11:20-12:15

Chuẩn bị ăn trưa
Trả trẻ học nửa ngày không ăn trưa tại trường lúc 11:00.
Ăn trưa
Trả trẻ học nửa ngày có ăn trưa tại trường lúc 12:00

12:15 - 12:30

Di chuyển về phòng ngủ và chuẩn bị ngủ trưa.

12:30-2:00

Ngủ trưa

2:00 - 2:15

Thức giấc
Thu dọn đồ ngủ, chuẩn bị cho các hoạt động buổi chiều
Thứ 2: Đọc truyện

Đón trẻ buổi sáng:Trường mở cửa đón trẻ từ 8 giờ sáng. Phụ huynh đưa trẻ đến
lớp và giao cho giáo viên chủ nhiệm của bé. Nếu đến trễ sau 8:10, phụ huynh
vui lòng mang trẻ thẳng ra sân chơi giao cho giáo viên chủ nhiệm của bé. Xin
phụ huynh lưu ý việc trẻ đến trường trễ sẽ gây gián đoạn và rút ngắn thời gian
ngoài trời - một hoạt động quan trọng hàng ngày của bé. Trẻ sẽ ăn thức ăn sáng
mang từ nhà nếu cótrong giờ ăn nhẹ vào buổi sáng.

Hoạt động vòng tròn:Giải thích nội quy của lớp, quy tắc giao tiếp ứng xử, thảo
luận về chủ đề tuần, trò chơi, học nhạc và bài hát, di chuyển, vận động, v.v….

Hoạt động chủ đích và hoạt động góc:Trẻ học theo nội dung chương trình của
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam nhằm phát triển 5 lĩnh vực: nhận thức, ngôn
ngữ, thể chất, thẩm mỹ và tình cảm xã hội. Phương pháp, triết lý Montessori
cùng với một số hoạt động dùng học cụ Montessori sẽ được áp dụng.

Thứ 3: Âm nhạc
2:15 - 3:00

Thứ 4: Trò chơi xây dựng/ kỹ năng sống
Thứ 5: Thể dục nhip điệu/ Nhảy hiện đại
Thứ 6: Hội họa/ Tạo hình

3:00 - 3:30

Chơi ngoài trời

3:35 - 3:50

Ăn nhẹ tại phòng ăn

3:50 - 4:00

Di chuyển về lớp. Trả trẻ hoặc. Di chuyển vào lớp học ngoại khóa nếu đã đăng ký
học.

Trả trẻ:Phụ huynh sẽ phải đóng thêm phí ngoài giờ nếu đón trẻ trễ từ 10 đến 30
phút sau 4 giờ chiều (hoặc 5h nếu trẻ có học ngoại khóa) trẻ sẽ được đón tại văn
phòng.Phụ phí trễ từ 10-30 phút là 200,000VND và sẽ được đóng ngay vào lúc
đón trẻ. Nhà Trường có quyền từ chối không tiếp tục nhận trẻ theo học mà
không phải hoàn trả bất kỳ khoản phí đã đóng nào nếu phụ huynh đón trễthường
xuyên mà không có sự chuẩn bị trước.

