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Kính gửi Quý Phụ huynh
 

Trường Lá Steiner là ngôi trường cộng đồng được thành 
lập bởi những người yêu thương và trân trọng trẻ.

HĐGV Trường Lá Steiner kiên định thực hiện 3 mục tiêu 
giáo dục: 

1. Triển khai Phương pháp giáo dục Steiner một cách 
bền bỉ và thuần chất nhất có thể - qua học hỏi, tìm 
hiểu và thực hành.

2. Thực hành rèn luyện các thói quen tốt đẹp cho 
mình và cho trẻ - lan tỏa đến phụ huynh.

3. Xây dựng một HĐGV - đội nhóm sống và làm việc: 
CHÂN THẬT - THIỆN LÀNH - TỐT ĐẸP. Trung thực 
với nhau, với trẻ và với phụ huynh. 

 Cuốn sổ tay này cung cấp những thông tin hữu ích giúp 
Quý Phụ huynh chuẩn bị cho trẻ và những gắn kết với hội 
đồng nhà trường cũng như trải nghiệm cùng trẻ các hoạt 
động tại Trường Lá Steiner. 
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TRƯỜNG LÁ 
NĂM HỌC 2019 - 2020

1. Chuẩn bị quần áo cho con
a.  Quần áo bằng vải cotton 100%. Vải mềm mại, thoải 

mái, giúp trẻ dễ vận động. 
b.  Áo - váy có tay, có cổ, váy dài quá gối, quần dài quá 

gối. Nếu mặc váy, nên cho con mặc quần lửng hoặc 
quần dài ở trong để khi con chơi được thoải mái. 
Không mặc đồ quá bó sát.

c.  Các bạn nam không mặc quần bò bó sát, hạn chế 
vận động của trẻ.

Lớp 1
Màu sắc nhẹ nhàng (màu pastel); không dùng màu đen 
Không có các hình in hoặc vẽ hoạt hình, không có chữ, 
có thể có hoa nhỏ và đơn giản.

Lớp 2
Có thể có họa tiết rõ nét như hoa, họa tiết thêu
Màu sắc đậm hơn, như cam, xanh lá cây, tím…
Không có hình in hoặc hoạt hình

2. Giờ đi ngủ hàng ngày.
a.  Lớp 1- 19:00 – 20:30, lớp 2 - 20:00 - 21:00
b.  Trước khi ngủ - nên cho con chơi nhẹ nhàng, ba mẹ 

đọc sách cho con nghe các câu chuyện sẽ được 
gợi ý phía dưới.

c. Chúc con ngủ ngon và để con được ngủ trong 
phòng không có các thiết bị công nghệ, kể cả điện 
thoại di động.

3. Vui chơi và học tập ở nhà 
Lớp 1 

a. Sau giờ đi học không cho con đi đến các tụ điểm 
vui chơi náo nhiệt.

b. Nên cho con chơi nhẹ nhàng ở nhà và giữ gìn năng 
lượng yên bình để con được phát triển lành mạnh.

c. Khuyến khích cho con chơi tự do với các đồ chơi 
hoàn toàn tự nhiên như: gỗ, vỏ sò, đất, cát, cây 
quả khô, …

d. Hạn chế chơi đồ chơi bằng nhựa
Từ lớp 2

a. Từ lớp 2 trẻ có các bài tập về nhà là các công 
việc hàng ngày, vui chơi bên ngoài lành mạnh, 
được đọc vào mỗi tối, ăn tối, giờ đi ngủ và thời 
gian trò chuyện/ rúc rích với bạn! 
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b. Cần giới hạn các lớp học ngoài giờ của con chỉ 1 
lần/tuần. 

c. Cho con chơi tự do với các bảng nhân, toán tính 
nhẩm, đọc các ký hiệu, thực đơn, sách, đi đến thư 
viện, các dự án xây dựng hoặc nghệ thuật và hoạt 
động thể chất cùng nhau. 

d. Không nên bật TV hoặc máy tính cho trẻ, thay vào 
đó hãy để trẻ chơi với người bạn tuyệt vời nhất của 
mình ... đó là sự sáng tạo của trẻ!

4. Chuẩn bị balô hằng ngày:
a. 1 bộ quần áo - để nếu chơi bẩn hoặc ướt sẽ thay.
b. Bình nước cá nhân.
c. Thức ăn trưa (không dùng thức ăn công nghiệp và 

không mang theo quá nhiều thức ăn hơn nhu cầu 
của trẻ, vì trẻ sẽ cố bỏ thức ăn thừa theo cách rất 
sáng tạo).

d. Tuyệt đối không đưa đồ chơi đến lớp.
e. Kích thước ba lô nhỏ vừa đủ để đồ. 

5. Thời khóa biểu  
8:00 Đón trẻ
8:30 - 10:30 Bài học chính
10:30 - 11:00 Ăn xế, chơi tự do

11:00 -12:00 Giờ thực hành
Sáo, Vẽ sáp (tùy theo lịch chính thức của giáo viên 
chủ nhiệm)
12:00 - 12:45 Ăn trưa
12:45 - 13:30 Nghỉ trưa
13:30 - 15:00 Thủ công, vẽ màu nước, trò chơi   
dân gian, làm vườn, nấu ăn, nặn đất sét (lớp 2), dự án 
cho bài học chính (lớp 2) - (tùy theo lịch chính thức 
của gv chủ nhiệm)

6. Giờ đưa đón trẻ
a. Phụ huynh vui lòng cho con có mặt ở lớp lúc 

8h00 sáng. Bài học chính sẽ bắt đầu lúc 8:30 sáng, 
việc trải nghiệm với bài đọc verse và một bài tập 
vận động rất quan trọng giúp trẻ sẵn sàng vào bài 
học chính. 

b. 15:00 - 16:00 phụ huynh đón con
c. Trong trường hợp có việc khẩn cấp phụ huynh 

đón con trễ hơn 16:00, cần báo với VP, thầy Trí 
(phụ trách chơi với trẻ sau giờ học), và cô giáo chủ 
nhiệm lớp.

d. Trong trường hợp phụ huynh thường xuyên đón 
con trễ hơn 16:00, cần gặp giáo viên chủ nhiệm để 
trao đổi phương án tốt nhất cho con.
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7. Phụ huynh hỗ trợ con tại lớp
a. Mỗi ngày sau 15:00, khuyến khích Phụ huynh 

đến trường chơi với các con các trò chơi dân 
gian. Phụ huynh nên chuẩn bị trò chơi để hướng 
dẫn cho các con chơi.

b. Từ 13:30 - 14:30 - Trong lớp sẽ có giờ nghe các con 
đọc chuyện vào cuối học kỳ II, mong Phụ huynh 
nào có thời gian thì đăng ký với cô giáo để hỗ trợ 
các con. Lắng nghe các con đọc truyện để tăng sự 
kết nối gia đình và kết nối giữa các thành viên trong 
gia đình và với các bạn trong lớp.

c. Từ 13:30 - 14:30 - Giờ thủ công buổi chiều - Phụ 
huynh đăng ký đến hỗ trợ lớp với các hoạt động sau:
• Làm túi sáo
• Làm túi thủ công
• Đan len - bằng tay và dệt thành thảm
•. Đan len - bằng que đan – đan làm thú len nhỏ 

và đan khăn
d. Giờ dọn dẹp vệ sinh, làm vườn, nấu ăn vào chiều 

thứ 6 hàng tuần. Phụ huynh đăng ký để hỗ trợ lớp.

8. Chuẩn bị giày đi trong lớp 
(đặt tại trường - sẽ có thông báo từ VP). 

Các con sẽ có giày đi ở ngoài, là giày đi từ nhà đến 
trường và chơi ngoài sân. Khi vào lớp sẽ có giày đi 

trong nhà cho từng bạn. Giúp các con giữ ấm gan bàn 
chân và bảo vệ sức khỏe; quan trọng hơn giúp các 
con nhận biết ranh giới của việc chơi tự do, hoạt động 
mạnh ở ngoài và nhẹ nhàng ở trong lớp.

9. Chuẩn bị hồ sơ học sinh:
a. Giấy khai sinh (bản sao có mộc đỏ)
b. Bản sao hộ khẩu gia đình hoặc giấy tờ tạm trú (chỉ 

cần photo)
c. Đơn đăng ký nhập học (lấy mẫu tại VP)
d.  2 hình thẻ 3x4

10. Tài chính
Học phí 

• Học phí 6.700.000đ/tháng/trẻ 
• Ăn xế 220.000đ/tháng/trẻ
• Cơ sở vật chất: 3.000.000đ/năm/trẻ
• Tiền xe đưa đón trẻ Phụ huynh sẽ chia chung.
• Học phí và tiền ăn xế xin không hoàn lại, trừ những 

trường hợp đặc biệt như tai nạn, hoặc nghỉ dài hạn. 
• Học phí được thu từ ngày 01 đến ngày 05 đầu tháng.
• Phụ huynh vui lòng đóng học phí đúng hạn giúp 

nhà trường có thời gian tập trung công việc dành 
cho trẻ.   
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Xe đưa đón trẻ có 2 tuyến xe: 
• Xe  1 từ Tân Bình - Trường Lá
• Xe 2 từ Q. Thủ Đức - Trường Lá.
Các điểm đón trẻ vào năm học và số lượng học sinh 
chính xác để chọn phương án tốt nhất cho trẻ.

11. Bảo hiểm y tế cho trẻ 
Phụ huynh vui lòng mua bảo hiểm y tế cho trẻ theo hộ 
gia đình, tại UBND phường nơi trẻ cư trú.
 

12. Sự vắng mặt của trẻ
Ở lớp, sự có mặt hàng ngày của trẻ rất quan trọng 
đối với câu chuyện kể, nhịp điệu và tiến trình bài học 
chính. Phụ huynh cần giảm thiểu sự vắng mặt của trẻ. 
Cần thông báo cho Giáo viên chủ nhiệm lớp và văn 
phòng Trường Lá biết lý do nếu trẻ không thể đến lớp. 
Trong trường hợp trẻ nghỉ dài ngày, cần trao đổi với 
giáo viên chủ nhiệm để giáo viên có nhữ ng bài tập, 
hoặc lời khuyên giúp ba mẹ giữ nhịp điệu cho con 
ở nhà.  

13. Các truyện gợi ý ba mẹ đọc cho con nghe:
Sau đây là những câu chuyện cô giáo sẽ kể trên lớp - 
vì vậy khi chọn chuyện cho các con, ba mẹ hãy tránh 

không chọn những chuyện mà giáo viên sẽ kể trong 
chương trình học. Hãy chọn các câu chuyện khác, phù 
hợp với lứa tuổi của con.

Lớp 1 - Giáo viên sẽ kể chuyện:
a. Chuyện cổ tích Grimm
b. Chuyện cổ tích Nga
c. Chuyện cổ tích Ả rập
d. Các câu chuyện chữa lành
Các câu chuyện trong bài học chính do cô sáng tác, 
hoặc giáo viên khác sáng tác hoặc tham khảo các 
nguồn tự sáng tác của giáo viên Steiner trên thế giới.

Lớp 2- Giáo viên sẽ kể những chuyện:
a.  Các câu chuyện về Phật, Chúa, anh hùng, vị thánh, 
những người có đức hạnh và những cống hiến mong 
mang lại điều tốt đẹp cho loài người.
b.   Chuyện ngụ ngôn toàn thế giới 
c.   Chuyện về loài vật
d.  Chuyện về thiên nhiên
Bởi các câu chuyện giáo viên sẽ kể ở lớp, việc đọc 
trước cho con sẽ tước đoạt mất của con sự hứng thú 
và niềm yêu thích mỗi khi đến lớp, cũng như làm con 
hạn chế khả năng tưởng tượng trong các hoạt động 
nghệ thuật và chơi dựa trên câu chuyện ở trên lớp. 
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14. Ngày sinh nhật trẻ
a. Vào ngày sinh nhật của trẻ, Trường Lá mời ba mẹ 

và anh chị em đến tham gia buổi lễ sinh nhật đầy 
trang trọng và yêu thương sau bữa trưa (14h00 - 
14h30). Gia đình mang điều tuyệt vời đến chia sẻ 
với lớp và một lời chúc sinh nhật đặc biệt tặng con.

b. Các trẻ khác sẽ tìm món quà đặc biệt từ thiên nhiên 
để mang đến vào ngày sinh nhật 1 bạn trong lớp. 
Trường Lá sẽ gửi thông báo đến phụ huynh để giúp 
con tìm ra món quà thích hợp, chẳng hạn như vỏ 
ốc, đá, trái thông, mảnh vỏ cây hoặc lông thú... Và 
chắc chắn rằng món quà là một đồ vật tự nhiên mà 
các con tự tìm thấy.

15. Việc sử dụng hình ảnh của trẻ 
Mọi hình ảnh của trẻ khi đã đăng ký học tại trường, thì 
nhà trường có thể sử dụng vào mục đích lan tỏa mang 
tính giáo dục mà không vi phạm bản quyền.

16. Kết nối và giữ liên lạc giữa giáo viên và 
gia đình:

a.  Thông qua group viber/zalo – hoặc email cá nhân 
b. Việc khẩn cấp cần liên hệ qua điện thoại của giáo 

viên chủ nhiệm, vp hoặc giáo viên khác (liên lạc đã 
có ở trang đầu)

c.  Các thông tin học tập của các con sẽ được cập nhật 
hàng tháng - hoặc các sự kiện đặc biệt. 

e.  Trong trường hợp con có những biểu hiện khác biệt, 
bất thường, hoặc khiến phụ huynh lo lắng, hãy liên 
lạc ngay với giáo viên để cùng tìm giải pháp nâng 
đỡ và yêu thương con. 

f. Trong trường hợp Nhà trường cần sự phối hợp của 
phụ huynh trong việc thiết lập ranh giới và giúp con 
nhận biết việc đúng, việc nên làm và việc không 
nên làm; giáo viên sẽ liên lạc với phụ huynh và 
mong phụ huynh sẵn sàng hợp tác ngay để có sự 
hỗ trợ con tốt nhất.

17. Sự giúp đỡ của ba mẹ
a.  Trường Lá có được môi trường giáo dục lành mạnh 

và phát triển vì sự có mặt của phụ huynh! Là một 
ngôi trường cộng đồng, mọi đóng góp của phụ 
huynh đều là giúp để xây dựng ngôi trường chung 
cho con em mình, cho những bạn nhỏ khác trong 
tương lai và cho chính mỗi chúng ta được cống 
hiến điều tốt lành cho xã hội.

b.  Không có sự giúp đỡ của phụ huynh, các giáo viên 
của Trường Lá không thể cung cấp nền giáo dục 
cực kỳ sáng tạo và tích cực mà Waldorf đang có. Và 
bởi vì giáo dục rất đa dạng, nên cho phép cha mẹ 
tham gia vào nhiều cách khác nhau.
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c.  Ba mẹ có muốn làm việc trong lớp học của các 
con? Lái xe trong các chuyến đi thực địa? Thích 
làm vườn và cảnh quan cho trường? Những gì về 
xây dựng dự án; ba mẹ có thích sáng tạo không? 
Trường Lá luôn cần sự giúp đỡ của các phụ huynh!

Cảm ơn quý Phụ huynh đã hỗ trợ và cam kết đồng hành 
xây dựng ngôi trường triển khai Triết lý giáo dục Waldorf 
cho con của mình! 

Trường Lá mong được chia sẻ nhiều hơn với phụ huynh 
vào các buổi hội thảo trong năm học. Nếu có bất kỳ câu 
hỏi nào hãy liên lạc với Trường Lá bằng số điện thoại VP 
và email. 

LỊCH HỌC VÀ NGHỈ NĂM HỌC 2019 – 2020

Đây là lịch hoạt động của Trường trong suốt năm học, 
nếu có bất cứ sự thay đổi nào Nhà trường sẽ cập nhật sớm 
nhất với Phụ huynh để cùng phối hợp. 

THỜI GIAN SỐ TUẦN HOẠT ĐỘNG

5/9 – 21/12 15,5 tuần

Học
5/9: Lễ Khai Giảng

13/9: Tết Trung Thu (cả 
trường rước đèn)

23/12 – 27/12 1 tuần Nghỉ giữa kỳ

1/1/2020 1 ngày Tết Dương lịch

27/12 – 20/1 4 tuần
Học

18/1: Lễ hội Tết Nguyên Đán

20/1 – 31/1 2 tuần
Nghỉ Tết (học sinh đi học 
lại bình thường vào ngày 

3/2/2020)

3/2 – 29/5 17 tuần Học

2/4 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

KẾT NỐI PHỤ HUYNH   |  1716  |   TRƯỜNG LÁ STEINER



30/4 và 1/5 2 ngày Giải phóng Miền Nam và 
Quốc tế Lao động

30/5 Tổng kết năm học và Họp phụ huynh cuối 
năm

Sổ tay Phụ huynh sẽ có cập nhật để làm rõ và giúp sự hòa 
hợp giữa gia đình và nhà trường ngày một tốt hơn, vì vậy 
kính mong phụ huynh có thể góp ý thêm. Trong phiên bản 
đầu tiên này, có thể vẫn còn những sai sót, mong Quý phụ 
huynh rộng lượng thông cảm và hợp tác để cùng xây dựng 
một môi trường sống và học tập tốt nhất cho những thiên 
thần của chúng ta.

Phụ huynh hãy đánh dấu vào khung sau nếu đã đọc kỹ, 
thấu hiểu rõ mọi thông tin và cam kết đồng hành cùng 
thực hiện:

  Chúng tôi, phụ huynh học sinh: (họ và tên con).................................
Cả ba/mẹ (hoặc ba/mẹ) đã đọc kỹ, hiểu rõ mọi thông tin 
và cam kết cùng thực hiện.
Trân trọng cảm ơn.

TP. HCM, Ngày 15 tháng 8 năm 2019. 
TRƯỜNG LÁ STEINER
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