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Kính gửi Quý phụ huynh, 

 

Thầy Steve Kenny (Trưởng bộ môn Thể dục Thể thao) và tôi xin thông báo với Quý phụ huynh 

thêm một số thông tin về chương trình Khóa học Hè thú vị diễn ra trong ba tuần, bắt đầu vào ngày 

26 tháng 6 và kết thúc vào ngày 14 tháng 7.  

 

Thầy Kenny và tôi đều là những nhà giáo dục có kinh nghiệm và quyết tâm đảm bảo rằng Khóa 

học Hè năm nay tại trường BVIS sẽ là khóa học lý thú nhất, vui nhộn và phong phú nhất cho đến 

nay. Tham gia giảng dạy trong chương trình này là một đội ngũ tuyệt vời bao gồm các giáo viên 

và trợ giảng dày dạn kinh nghiệm và đầy năng lực đến từ trường BVIS và BIS, các thầy cô rất phấn 

khởi về chương trình mà Nhà trường đã triển khai. Trường quyết định tổ chức Khóa học Hè vào 

năm học này và hoàn toàn tin rằng ba tuần học sẽ là một khoảng thời gian đáng nhớ đối với học 

sinh đến từ tất cả các khối lớp.  

 

Trường đã quyết định chủ đề cho các tuần lễ trong Khóa học Hè năm nay. Ví dụ, tuần thứ nhất sẽ 

có chủ đề về Du thuyền Ca-ri-bê, các em sẽ khám phá văn hóa vùng Ca-ri-bê qua nghệ thuật và âm 

nhạc. Học sinh sẽ tham gia các lớp dạy nấu ăn để thực hiện các món ăn mang hương vị vùng Ca-

ri-bê và tham gia một chuyến dã ngoại toàn trường cùng các trò chơi vui nhộn theo chủ đề Ca-ri-

bê. Tuần thứ nhì sẽ là tuần lễ Học tập Ngoài trời và Phiêu lưu, các em sẽ được sinh hoạt ngoài trời 

và trở nên năng động qua các hoạt động giải quyết vấn đề vui nhộn, sơn vẽ ngoài trời và chạy 

định hướng. Cuối cùng, tuần thứ ba sẽ là tuần chúc mừng, đỉnh điểm là buổi lễ trao giải theo 

phong cách Oscars và phần trình bày vào buổi chiều dành cho các Phụ huynh và khách mời.  

 

Thầy Kenny và tôi tin chắc rằng Khóa học Hè năm nay sẽ cực kỳ có ích đối với bất cứ học sinh nào 

của trường BVIS muốn tận hưởng ba tuần học tập an toàn, được lên kế hoạch tương tác tốt và học 

tập đầy sáng tạo. Các em sẽ kết bạn và được thử thách qua nhiều hoạt động khác nhau. Chúng tôi 

đã đồng thực hiện vai trò Trưởng khóa học Hè để đảm bảo rằng ba tuần này là ba tuần thành công 

nhất, phong phú nhất và bổ ích nhất. 

 

Vui lòng nhấn vào đường dẫn sau đây để tải đơn đăng ký. Quý vị có thể điền vào và gửi cho 

trường BVIS: http://img.nordangliaeducation.com/resources/asia/_filecache/92c/2d1/80230-

summer-school-2017-application-form-updated.pdf 
 

Để biết thêm thông tin về Khóa học Hè trong năm học này, vui lòng nhấn vào đường dẫn sau: 

http://www.nordangliaeducation.com/vi/our-schools/vietnam/ho-chi-minh-

city/bvis/curriculum/bvis-summer-school-2017 

 

Vui lòng gửi email qua các địa chỉ sau: StevenKenny@bvisvietnam.com hoặc 

MathewWilliams@bvisvietnam.com  nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.  

 

Nhà trường mong nhận được phản hồi từ Quý vị.  

 

Trân trọng, 

 

Thầy Steve Kenny và Thầy Mathew Williams 

Đồng Quản lý Khóa học Hè BVIS 2017 
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Dear parents, 

 

Mr Steve Kenny (Director of Sport and Head of PE) and I would like to tell you a little more about 

the exciting Summer School programme we have in store across three weeks, beginning 26th June 

and ending on 14th July. 

 

Mr Kenny and I are experienced educators and are determined to ensure that this year’s Summer 

School at BVIS is the most exciting, fun and enriching to date. We have a superb team of 

experienced and talented teachers and teaching assistants from BVIS and BIS who are most excited 

by the programme we have implemented. We have decided to take on the organisation of Summer 

School this year with absolute confidence that these three weeks will be memorable for all students 

from all year groups. 

 

We have decided to theme the weeks this year. For example, week one will have a Caribbean 

Cruise theme, where we will explore the Caribbean culture through art and music. Students will 

be taking cooking classes where they will be making Caribbean food and will have a Caribbean 

based whole-school trip with fun games. Week two is Outdoor and Adventure Learning week 

whereby students will be out and about and getting very active, including completing fun 

problem-solving activities, outdoor painting and orienteering. And finally, week three will be a 

celebration week, culminating in an Oscars-style ceremony and presentation afternoon to which 

parents and guests will be invited.    

 

Mr Kenny and I are very confident that this year’s Summer School will be massively beneficial for 

any of our keen students here at BVIS who want to enjoy three weeks of safe, well-planned 

interactive and creative learning. They will make new friends and be challenged by a range of 

different activities. We have taken on the joint roles of Directors of Summer School to ensure that 

this is a most successful, enriching and rewarding three weeks. 

 

Please use the following link to download the application form. You can fill it in and send it to 

BVIS:  

http://img.nordangliaeducation.com/resources/asia/_filecache/47b/cfa/76851-summer-school-2017-

application-form.pdf 

 

For more information on this year’s Summer School, please follow the following link: 

http://www.nordangliaeducation.com/en/our-schools/vietnam/ho-chi-minh-

city/bvis/curriculum/bvis-summer-school-2017 
 

Please feel free to email: StevenKenny@bvisvietnam.com or MathewWilliams@bvisvietnam.com  

should you have any questions.  

 

We look forward to hearing from you. 

 

Kind regards, 

 

Steve Kenny and Mathew Williams 

Co-Directors of BVIS Summer School, 2017  
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