
 

TERM 1/ HỌC KỲ 1 

11 WEEK PROGRAMME/CHƯƠNG TRÌNH 11 TUẦN 

Monday 14 September  –  Friday 4th December 2015  

Thứ Hai ngày 14 tháng 9 đến thứ Sáu ngày 4 tháng 12 năm 2015                  

 

BVIS  

Primary Extra Curricular Clubs 

Câu lạc bộ ngoại khóa khối Tiểu học 



Teachers/Giáo viên Activity Name/Tên câu lạc bộ
Activity Group/Nhóm câu 

lạc bộ
Day Of Week/Ngày Year group/Khối lớp

Location/Địa 

điểm

Time/ Thời 

gian

Maximum 

number/Số lượng 

học sinh tối đa

Fees/Học phí Activity Description/Thông tin chi tiết

Ms Hien Le /

 Cô Hiền Lê 

Art Club 

Câu lạc bộ thủ công
Art 
Thủ công Monday/Thứ Hai year 1 and year 2

Room 101/

Phòng 101
3.15-4.15

Children will do different kind of art activities which improving their fine motor skills. 

Các em sẽ tạo ra các sản phẩm thủ công khác nhau ở câu lạc bộ này.

Ms Van Dang /

 Cô Vân Đặng

Drawing and painting flowers

Vẽ hoa
Art/ Nghệ thuật Wednesday/Thứ Tư Year 4, year 5 and year 6

Room 108/

Phòng 108
3.15-4.15 20

Children will have opportunity to develope their art skill through learning how to draw and paint some familiar flowers.

Các em sẽ có dịp phát triển kỹ năng hội họa qua việc học vẽ một số loài hoa quen thuộc.

Ms Van Nguyen /

 Cô Vân Nguyễn

Plastic Canvas Needlework

 Thêu trên khung nhựa
Art/ Nghệ thuật Monday/Thứ Hai Year 05, Year 06

Room 103/

Phòng 103
3.15-4.15 20 Plastic canvas needle work is a type of sewing that involves stitching colourful yarn or thread onto sturdy plastic mesh. 

Ms Jacinth Janabajal / 

Cô Jacinth Janabajal

Playdough Club

 Vui với bột nặn
Art/ Nghệ thuật Monday/Thứ Hai Year 01, and Year 02 ELC/ Phòng ELC 3.15-4.15 20

Children will play with dough and learn how to make different types of dough using a variety of materials.

Các em sẽ được chơi với bột nặn và học cách làm nhiều loại bột nặn khác nhau với những nguyên liệu đa dạng.

Ms Madeleine Brooks /

 Cô Madeleine Brooks

Beautiful Patterns

Tô màu 
Art/ Nghệ thuật Thursday/Thứ Năm

Year 02, Year 03, Year 

04, Year 05 and Year 06

Room 101/

Phòng 101
3.15-4.15 20

Creative Colouring: Explore your creativity with beautiful patterns and be inspired by beautiful patterens.

Tô màu sáng tạo: khám phá tính sáng tạo và tạo cảm hứng cho các em với những mẫu tô màu tuyệt đẹp.

Ms Lan Cung /

 Cô Lan Cung

Appliqué 

 Nghệ Thuật May hình nổi
Art/ Nghệ thuật Wednesday/Thứ Tư Year 04

Room 121/

Phòng 121
3.15-4.15 15

Appliqué refers to a needlework technique in which patterns or representational scenes are created by the attachment of smaller pieces of 

fabric to a larger piece of contrasting colour or  texture.

Appliqué là loại hình may nghệ thuật sử dụng kỹ thuật may đắp nổi các mảnh vải nhỏ lên một mặt vải to hơn với màu sắc và chất liệu 

tương phản để tạo hoa văn trang trí.

Ms Tram Vu / 

Cô Trâm Vũ

Making pop up cards

Làm thiệp nổi
Art/ Nghệ thuật Monday/Thứ Hai

Year 03, Year 04, Year 

05 and  Year 06

Room 204/

Phòng 204
3.15-4.15 20

Pop-up greeting cards are enormously fun and easy to create, and the recipient of your card will be delighted. Join us in to get creative and 

to make a pop up card of your own.Thiệp nổi không những đơn giản, dễ làm mà còn rất thú vị. Không những thế, thiệp nổi còn để lại ấn 

tượng sâu sắc đối với người nhận. Hãy tham gia câu lạc bộ làm thiệp nổi để thỏa sức sáng tạo của bạn cũng như làm ra những tấm thiệp 

thật dễ thương để tặng bạn bè và người thân.

Ms Uyen Nghiem / 

Cô Uyên Nghiêm

Making bow and bracelet

Làm nơ và vòng tay
Art/ Nghệ thuật Wednesday/Thứ Tư Year 3 and  Year 4

Room 004B/

Phòng 004B
3.15-4.15 20

Children will use beads and strings to make their own bow and bracelet

Học sinh sẽ dùng hạt và dây để làm nơ và vòng tay

Ms My Bui / 

Cô Mỹ Bùi

Basic design and sewing

Thiết kế và may vá cơ bản
Art/ Nghệ thuật Thursday/Thứ Năm Year 3

Room 009/

Phòng 009
3.15-4.15 15

Do you want to make your own beads and necklaces to give to your friends and family? Join the beading club now to create as many as you 

want!

Các em có thích tự tay xâu những chiếc vòng tay, vòng cổ thật sáng tạo và cá tính để tặng cho bạn bè hoặc người thân không? Hãy tham 

gia câu lạc bộ Xâu hạt để tạo ra những sản phẩm thật đẹp nhé. 

Ms Huong Tran / 

Cô Hương Trần 

Painting 

Hội họa
Art/ Nghệ thuật Monday/Thứ Hai Year 3 and  Year 4

Room114/

Phòng 114
3.15-4.15 20

A chance for pupils to develop their painting skills and creativity.

Cơ hội cho các em phát triển kỹ năng vẽ tranh và tính sáng tạo.

Ms Suong Nguyen and Ms 

Yen Pham / 

Cô Sương Nguyễn và cô 

Yến Phạm

Use rice to make pictures

 Làm tranh gạo
Art/ Nghệ thuật Wednesday/Thứ Tư Year 4, year 5 and year 6

Room 107/

Phòng 107
3.15-4.15 25

Provide fun and supportive environment for children to grow and extend their visual art skills. Children are inspired to use rice to create 

their own pieces of art expressing Vietnamese culture. Một không gian thoải mái để giúp các em phát triển kỹ năng mỹ thuật. Các em sẽ 

được truyển cảm hứng sáng tạo ra những bức tranh mang đậm bản sắc văn hóa Việt từ gạo.

Ms Gillie Robson /

 Cô Gillie Robson 

Eco-friendly 

 Câu lạc bộ vì môi trường

Arts/

Nghệ thuật
Monday/Thứ Hai

Year 03, Year 04, Year 

05, Year 06

Room 113 (EAL 

room)/

Phòng 113

3.15-4.15 15

This club will be organised and facilitated by members of the Secondary Student Council. It is an opportunity for students in the Primary 

school to link with the Secondary school and work together to find ways for BVIS to be more Eco-Friendly and join the global Eco-Schools 

community.

CLB này sẽ do Hội học sinh khối Trung học đứng ra tổ chức. Các học sinh Tiểu học sẽ cùng các anh chị Trung học tìm ra  giải pháp giúp 

Trường thân thiện hơn với môi trường và gia nhập cộng đồng các trường học Vì môi trường.

Mr Oliver Sargent / 

Thầy Oliver Sargent 

Community Volunteer Programme

Chương trình Tình Nguyện Vì 

Cộng Đồng của lớp 6

Community/ Cộng đồng Monday/Thứ Hai Year 06 3.15-4.15 10

Year 6 children are encouraged to develop their ability to be responsible and caring through this new opportunity at BVIS. Assisting 

teachers in a variety of clubs, Y6 students will have the opportunity to support and interact with younger children.

Tham gia CLB, các học sinh Lớp 6 sẽ có cơ hội phát triển tinh thần trách nhiệm và lòng quan tâm. Trong quá trình hỗ trợ giáo viên điều 

hành các CLB, các em sẽ có dịp giúp đỡ và giao lưu với những học sinh nhỏ tuổi hơn.

Mr Oliver Sargent / 

Thầy Oliver Sargent 

Community Volunteer Programme

Chương trình Tình Nguyện Vì 

Cộng Đồng của lớp 6

Community/ Cộng đồng Wednesday/Thứ Tư Year 06 3.15-4.15 10

Year 6 children are encouraged to develop their ability to be responsible and caring through this new opportunity at BVIS. Assisting 

teachers in a variety of clubs, Y6 students will have the opportunity to support and interact with younger children.

Tham gia CLB, các học sinh Lớp 6 sẽ có cơ hội phát triển tinh thần trách nhiệm và lòng quan tâm. Trong quá trình hỗ trợ giáo viên điều 

hành các CLB, các em sẽ có dịp giúp đỡ và giao lưu với những học sinh nhỏ tuổi hơn.

 
 

Mr Oliver Sargent / 

Thầy Oliver Sargent 

Community Volunteer Programme

Chương trình Tình Nguyện Vì 

Cộng Đồng của lớp 6

Community/ Cộng đồng Thursday/Thứ Năm Year 06 3.15-4.15 10

Year 6 children are encouraged to develop their ability to be responsible and caring through this new opportunity at BVIS. Assisting 

teachers in a variety of clubs, Y6 students will have the opportunity to support and interact with younger children.

Tham gia CLB, các học sinh Lớp 6 sẽ có cơ hội phát triển tinh thần trách nhiệm và lòng quan tâm. Trong quá trình hỗ trợ giáo viên điều 

hành các CLB, các em sẽ có dịp giúp đỡ và giao lưu với những học sinh nhỏ tuổi hơn.

 
 

Ms Julie Terry / 

Cô Julie Terry 

The Citizen

Công dân
Creative
Sáng tạo Wednesday/Thứ Tư Year 05, Year 06

Room 201/

Phòng 201
3.15-4.15 20

Would you like to be the next budding reporter for BVIS? Are you interested in finding out about all the interesting things that happen in 

your school and wider community? Are you a good communicator and writer? If you can answer yes to all of these questions, then this is 

the club for you!

Các em có muốn được làm cộng tác viên với trường BVIS? Các em có hứng thú tìm hiểu về tất cả những điều thú vị đang diễn ra tại 

Trường và cộng đồng nhà trường? Các em là một nhà truyền thông và nhà văn giỏi? Nếu các em trả lời là có cho tất cả các câu hỏi trên, 

câu lạc bộ này hẳn là dành cho các em!

Ms Linh Nguyen / 

Cô Linh Nguyễn

story telling and puppet shows ̣

Kể chuyện và múa rối
Language (Ngôn ngữ) Wednesday/Thứ Tư Year 3

ELC - Room 

005/

Phòng 005

3.15-4.15 20

Teacher will tell kids stories in Vietnamese and English. They then use the pictures to retell the stories in Vietnamese first then they will be 

encouraged to say some phrases in English. We then create the stick puppets to do puppet shows for each story.

Giáo viên sẽ kể cho các em nghe những câu chuyện bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Sau đó, các em sẽ sử dụng hình ảnh để kể lại câu chuyện 

bằng tiếng Việt trước và được khuyến khích sử dụng tiếng Anh sau đó. Cuối cùng giáo viên sẽ hướng dẫn các em làm những con rối bằng 

que để làm đạo cụ kể lại câu chuyện.

Mr Thi /

Thầy Thi

Mandarin for beginner 

Tiếng Hoa căn bản
Language/ Ngôn ngữ 

Tuesday and Friday/

Thứ Ba và thứ Sáu
Year 05, Year 06

Room 206/

Phòng 206 3.15-4.15 20 3.600.000 VNĐ

Practical and fun lessons to help you learn Mandarin.

Beginners / Lớp cơ bản:

This group is intended for students who are interested in learning Mandarin but have never learnt before.

Cơ hội để các em làm quen và nâng cao trình độ tiếng Hoa thông qua những lớp học được thiết kế sinh động và bổ ích

Lớp căn bản dành cho những em chưa từng học tiếng Hoa

Mr Thi /

Thầy Thi

Mandarin for intermediate level

Tiếng Hoa cho người đã học năm 

trước

Language/ Ngôn ngữ 
Monday and Thursday/

Thứ Hai and thứ Năm
Year 05, Year 06

Room 206/

Phòng 206 3.15-4.15 00:00 3.600.000 VNĐ
This group is designed for Mandarin learners of intermediate level

Lớp nâng cao dành cho các em đã từng học tiếng Hoa từ năm trước

Ms Ha Nguyen /

 Cô Hà Nguyễn

Book Illustrations

Minh họa sách
Linguistic/ Ngôn ngữ Monday/Thứ Hai Year 3, Year 4

Room 108/

Phòng 108
3.15-4.15 20

A chance for children to improve their art and literacy skills by drawing illustrations for books or short descriptions or do the inverse.

Cơ hội phát triển kỹ năng vẽ và đọc viết bằng cách vẽ minh họa hoặc viết chú thích cho sách.

mailto:jacinthjanabajal@bvisvietnam.com
mailto:jacinthjanabajal@bvisvietnam.com
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Ms Tara Paulino /

 Cô Tara Paulino

Book club for young readers 

Câu lạc bộ sách cho độc giả trẻ
Linguistic/ Ngôn ngữ Wednesday/Thứ Tư Year 1 and Year 2 

Room 004/

Phòng 004
3.15-4.15 20

Activities relating to stories - promotes love for reading and being imaginative 

Các hoạt động liên quan đến những câu chuyện – nơi đây các em được truyền cảm hứng về niềm yêu thích đọc sách và mở rộng trí tưởng 

tượng.

Ms Fergus Walker / Thầy 

Fergus Walker

Key Stage 1 Choir

Dàn đồng ca KS1
Music/ Âm nhạc Monday/Thứ Hai Year 1 and Year 2 

Room 106/

Phòng 106
3.15-4.15 20

Do you enjoy singing as part of a group? I'm sure you will enjoy key stage 2 choir. Emphasis on singing together for fun, and developing 

group performing skills. A varied repertoire, from pop through jazz to classics. No auditions, no expectation of previous experience, all 

welcome. See you in room 106.

Ms Fergus Walker / Thầy 

Fergus Walker

Key Stage 2 Choir

Dàn đồng ca KS2
Music/ Âm nhạc Thursday/Thứ Năm

Year 03, Year 04, Year 

05, Year 06

Room 106/

Phòng 106
3.15-4.15 20

Do you enjoy singing as part of a group? I'm sure you will enjoy key stage 1 choir. Emphasis on singing together for fun, and developing 

group performing skills. A varied repertoire, from pop through jazz to classics. No auditions, no expectation of previous experience, all 

welcome. See you in room 106.

Ms Yen

Cô Yến

Violin 

 Lớp đàn Violin
Music/ Âm nhạc Tuesday/Thứ Ba

Year 03, Year 04, Year 

05, Year 06

Room 113/

Phòng 113 3.15-4.15 3 4.207.000 VNĐ

Improve your cognitive ability, increase your memory capacity. Countless studies have proven the benefits of music. Come to learn violin 

and enjoy. Tăng cư ờng khả năng tư duy, cải thiện trí nhớ… Vô số nghiên cứu đã chứng minh những lợi ích mà âm nhạc đem lại. Còn 

chần chờ gì nữa mà không tham gia vào CLB đàn vĩ cầm?

Ms Yen

Cô Yến

Violin 

 Lớp đàn Violin
Music/ Âm nhạc Wednesday/Thứ Tư

Year 03, Year 04, Year 

05, Year 06

Room 106/

Phòng 106 3.15-4.15 3 4.207.000 VNĐ

Improve your cognitive ability, increase your memory capacity. Countless studies have proven the benefits of music. Come to learn violin 

and enjoy. Tăng cư ờng khả năng tư duy, cải thiện trí nhớ… Vô số nghiên cứu đã chứng minh những lợi ích mà âm nhạc đem lại. Còn 

chần chờ gì nữa mà không tham gia vào CLB đàn vĩ cầm?

Ms Yen

Cô Yến

Violin 

 Lớp đàn Violin
Music/ Âm nhạc Thursday/Thứ Năm

Year 03, Year 04, Year 

05, Year 06

Room 110/

Phòng 110
3.15-4.15 3 4.207.000 VNĐ

Improve your cognitive ability, increase your memory capacity. Countless studies have proven the benefits of music. Come to learn violin 

and enjoy. Tăng cư ờng khả năng tư duy, cải thiện trí nhớ… Vô số nghiên cứu đã chứng minh những lợi ích mà âm nhạc đem lại. Còn 

chần chờ gì nữa mà không tham gia vào CLB đàn vĩ cầm?

Mr Y

Thầy Ý

Trombone 

 Lớp kèn Trombone
Music/ Âm nhạc Wednesday/Thứ Tư Year 06

Room 334

/Phòng 334 3.15-4.15 2 3.960.000 VNĐ

Improve your cognitive ability, increase your memory capacity. Countless studies have proven the benefits of music. Come to learn 

trombone and enjoy. Tăng cư ờng khả năng tư duy, cải thiện trí nhớ… Vô số nghiên cứu đã chứng minh những lợi ích mà âm nhạc đem 

lại. Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia vào CLB trombone?

Mr Sau from HCMC Music 

Institute /

Thầy Sáu đến từ Nhạc viện 

thành phố

Trumpet 

 Lớp kèn Trumpet
Music/ Âm nhạc Wednesday/Thứ Tư Year 04, Year 05, Year 06

Room 

342A/Phòng 

342A
3.15-4.15 2 3.960.000 VNĐ

Improve your cognitive ability, increase your memory capacity. Countless studies have proven the benefits of music. Come to learn trumpet 

and enjoy. Tăng cư ờng khả năng tư duy, cải thiện trí nhớ… Vô số nghiên cứu đã chứng minh những lợi ích mà âm nhạc đem lại. Còn 

chần chờ gì nữa mà không tham gia vào CLB trumpet?

Ms Ha from HCMC Music 

Institute /

Cô Hà từ Nhạc viện Thành 

phố 

Flute 

 Lớp sáo Flute
Music/ Âm nhạc Tuesday/Thứ Ba Year 04, Year 05, Year 06

Room 342A/

Phòng 342A 3.15-4.15 3 3.960.000 VNĐ

Improve your cognitive ability, increase your memory capacity. Countless studies have proven the benefits of music. Come to learn flute 

and enjoy. Tăng cư ờng khả năng tư duy, cải thiện trí nhớ… Vô số nghiên cứu đã chứng minh những lợi ích mà âm nhạc đem lại. Còn 

chần chờ gì nữa mà không tham gia vào CLB flute?

Mr Dylan Sears / 

Thầy Dylan Sears

Ukulele club 

Câu lạc bộ Ukelele
Music/ Âm nhạc Monday/Thứ Hai

Year 05, Year 06, Year 

07, Year 08, Year 09,

 Year 10, Year 11, Year 

12,Year 13

Tuần 1 sinh hoạt 

tại phòng Nhạc 

khối Tiểu học

3.15-4.15 10

Students will learn techniques to play ukulele starting from a Beginner level. This club will run all year and help students to progress their 

playing ability. Preference will be given to Primary students but is open to Secondary students if space is available.

Các em sẽ học những kỹ năng để chơi đàn ukelele bắt đầu từ trình độ Căn bản. Câu lạc bộ này sẽ hoạt động xuyên suốt năm học và hỗ trợ 

các em phát triển kỹ năng chơi đàn.  Ưu tiên sẽ dành cho các em học sinh Tiểu học, học sinh Trung học có thể tham gia khi còn chỗ.

Mr Dylan Sears / 

Thầy Dylan Sears

Guitar club 

Câu lạc bộ Guitar căn bản
Music/ Âm nhạc Wednesday/Thứ Tư

Year 6, Year 07, Year 08, 

Year 09, Year 10,

 Year 11, Year 12,Year 13

Room 113/

Phòng 113 3.15-4.15 10

Students will learn about techniques to play guitar at all levels. This club will run all year and help students to progress their playing ability 

through playing at events. Preference will be given to Primary students and students that were in Mr. Dylan's guitar clubs the previous year.

Câu lạc bộ Guitar sẽ hướng dẫn các em chơi đàn ở mọi trình độ, sẽ hỗ trợ các em phát triển kỹ thuật và kỹ năng biễu diễn. Câu lạc bộ sẽ 

hoạt động trong suốt năm học, ưu tiên cho các em khối tiểu học và các thành viên câu lạc bộ Guitar của thầy Dylan năm học vừa qua.

Seamus/Chris
JuniorChef 

  Đầu bếp trẻ
Paid clubs Monday/Thứ Hai

Year 01, Year 02, Year 

03, Year 04, Year 05, 

Year 06

School Canteen/

Căn tin Nhà 

trường

3.15-4.15 16 3.080.000 VNĐ

We run practical, exciting and challenging cooking classes for kids of all ages. We have fun in the kitchen, no matter what your experience 

level, and introduce students to new and delicious foods from around the world. Come along and get cooking! 

Câu lạc bộ nấu ăn đầy hào hứng và thử thách cho học sinh ở mọi lứa tuổi! Các em sẽ có thời gian vui vẻ trong nhà bếp, và các em sẽ học 

nấu những món ăn mới và rất ngon của ẩm thực thế giới. Hãy tham gia và cùng nấu ăn!

Ms Catherine Roach /

 Cô Catherine Roach

Imaginarium 

 Không gian khám phá
Physical Activity/ Thể dục thể thaoWednesday/Thứ Tư Year 01, Year 02, Year 03

Room 213/

Phòng 213
3.15-4.15 20

Imagination playground is designed to help children develop their creativity, communication and gross motor skills. Come along and see 

what you can imagine!

Sân chơi tưởng tượng được thiết kế để giúp các em phát triển tính sáng tạo, giao tiếp và kỹ năng vận động. Hãy tham gia và xem những gì 

các em có thể tưởng tượng!

Ms Vi Vui /

 Cô Vi Bùi

Soft Play Room Games

 Chơi tại Phòng chơi mềm
Physical Activity/ Thể dục thể thao Wednesday/Thứ Tư Years 2 and Year 3

SPR - Room 006/

Phòng 006
3.15-4.15 15

Free play in the Soft Play Room.  Ball and Parachute and other games.

Vui chơi tự do ở phòng chơi mềm với các trò chơi với banh, dù...

Ms Chrissy Arguilla / 

Cô Chrissy Arguilla

Splash pool Club

Câu lạc bộ Làm quen với nước
Physical/Thể chất Monday/Thứ Hai Year 1 and Year 2

EYFS splash 

pool/

 Hồ bơi khối 

Mầm non

3.15-4.15 10
This club will help young children develop their water confidence. They will also be engaged in different water play activities.

CLB này sẽ giúp các học sinh nhỏ tuổi làm quen với nước qua các trò chơi vui nhộn ở hồ bơi nhỏ.

Ms Khuyen Tran / 

Cô Khuyên Trần

Fun with Science 

Khoa học vui
Science/ Khoa học Thursday/Thứ Năm Year 03 and Year 04

Room 103/

Phòng 103
3.15-4.15 15

If you love science, join this club. You will have opportunity to do experiements and become young scientists.

Nếu các em yêu thích môn Khoa học, hãy tham gia vào câu lạc bộ này. Các em sẽ có cơ hội làm những thí nghiệm và trở thành những nhà 

khoa học trẻ.

Ms Elise Ropers /

Cô Elise Ropers

Ballet

 Múa Ba-lê
Sport / Thể thao Thursday/Thứ Năm Year 1 and Year 2

Dance Studio/

Phòng tập nhảy
3.15-4.15 20 2.700.000 VNĐ

I am delighted to announce that we have secured the services of Elise Ropers to support our extra-curricular activities. Elise has just moved 

with her family to Vietnam from France and was formerly working at the Opera of Paris. Elsie has more than 20 years of training at the 

Opera of Paris and 15 years of teaching pupils of all levels in a professional studio in Paris. She has worked with ballet masters such as 

Rudolf Nureyev, Maurice Bejart and Patrick Dupont to name a few. I am delighted that Elise has chosen our school as a place to start to 

work with young people. This is an opportunity that only comes around once in a while and it is a fantastic opportunity for our students and 

our staff. Please do take a look at her facebook page and profile it is very impressive:

https://www.facebook.com/EliseRopersBalletSaigon

We have invited Elise to start working with F3 and KS1 students as a starting point and I’m sure her work will expand over time here at 

BVIS.

Mr Kiet/ Thầy Kiệt
Kung Fu  

 Kung Fu 
Sport/ Thể thao Monday/Thứ Hai

Year 01, Year 02, Year 

03, Year 04, Year 05, 

Year 06

Room 209/ 

Phòng 209
3.15-4.15 20 1.210.000 VNĐ

Learn the ancient skills of this martial art.

Luyện tập thế võ cổ truyền của môn võ KungFu

TDT
Hip Hop 

Hip Hop
Sport/ Thể thao Tuesday/Thứ Ba

Year 03,Year 04, Year 

05, Year 06

Room 208/

Phòng 208
3.15-4.15 20 1.694.000 VNĐ

Energy and step by step movements are the keywords for hip hop dance.

Các em sẽ học cách di chuyển một cách khéo léo và tràn đầy năng lượng.
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TDT
Ballet Dance for beginner

 Múa Ba Lê căn bản 
Sport/ Thể thao Tuesday/Thứ Ba

Year 03, Year 04, Year 

05, Year 06

Room 209/

Phòng 209 3.15-4.15 20 1.694.000 VNĐ

Children are led to recognise the difference between melodies and develop body control.

Beginners:

This group is intended for students who are interested in learning ballet but have never learnt before

Lớp cơ bản:

Các em sẽ được học cách cảm nhận sự khác nhau giữa các giai điệu và phát triển khả năng điều khiển cơ thể nhịp nhàng. 

Dành cho học sinh chưa từng học qua bộ môn ballet

TDT
Ballet Dance for intermediate level

 Múa Ba Lê trình độ trung cấp  
Sport/ Thể thao Wednesday/Thứ Tư

Year 03, Year 04, Year 

05, Year 06

Dance Studio/

Phòng Tập Nhảy
3.15-4.15 20 1.694.000 VNĐ

Children are led to recognise the difference between melodies and develop body control.

Các em sẽ học cách cảm nhận sự khác biệt giữa các giai điệu và phát triển khả năng chuyển động cơ thể một cách nhịp nhàng.

This group is designed of intermediate level

CLB dành cho học sinh ở trình độ trung cấp

TDT
Zumba

 Nhảy Zumba
Sport/ Thể thao Wednesday/Thứ Tư

 Year 04, Year 05, Year 

06

Room 209/

Phòng 209
3.15-4.15 20 1.694.000 VNĐ

Zumba  involves dance and aerobic elements. Zumba sessions are typically about an hour long and are taught by licensed instructors. The 

exercises include music with fast and slow rhythms, as well as resistance training. Zumba’s choreography incorporates hiphop, soca, 

samba, salsa, merengue, mambo,martial arts, and some Bollywood and belly dance moves. Squats and lunges are also included.

Zumba là bộ môn khiêu vũ với một số yếu tố thể dục nhịp điệu. Mỗi tiết học Zumba thường kéo dài 1 tiếng với sự hướng dẫn của giảng 

viên chuyên nghiệp. Chương trình học bao gồm nhảy với nhạc có tiết tấu nhanh chậm khác nhau và các bài tập nâng cao sự dẻo dai. Vũ 

điệu Zumba bao gồm các động tác hiphop, soca, samba, salsa, merengue, mambo, võ thuật, và một số động tác Bollywood và múa bụng. 

Một số động tác thể dục cũng sẽ được đưa vào chương trình luyện tập.

TDT
K-Pop

 Nhảy nhạc K-Pop
Sport/ Thể thao Wednesday/Thứ Tư

Year 02, Year 03, Year 

04, Year 05, Year 06

Room 208 /

Phòng 208
3.15-4.15 20 1.694.000 VNĐ

K-Pop (Korean Pop) is the Korean Pop music that is influenced by the U.S., become a contemporary trend of Asian music. The origin of K-

Pop is in the middle 90s of the 20th century.

With a wave of Korean culture is increasingly flourished and strongly developed, K-pop plays a major role in the Hallyu wave that is 

brilliantly developing. It is known that K-pop is not only a unique music but also the bands, idols are devoted to music.

K-Pop, phong trào nhạc Pop Hàn Quốc chịu ảnh hưởng từ Mỹ, đang rất thịnh hành ở Châu Á và bắt nguồn từ giữa những năm 90 của thế 

kỷ 20.

Làn sóng văn hóa Hàn Quốc đang được hưởng ứng mạnh mẽ và K-Pop là một trong những yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển này. K-Pop 

không chỉ đơn thuần là một thể loại âm nhạc mà còn được biết đến với những ca sĩ, nhóm nhạc thần tượng.

TDT
Aerobics 

 Nhảy nhịp điệu
Sport/ Thể thao Thursday/Thứ Năm

Year 03, Year 04, Year 

05, Year 06

Room 208/

Phòng 208
3.15-4.15 20 1.694.000 VNĐ

A mixture of aerobics, dance and keep fit.

Các em sẽ cùng học nhảy nhịp điệu, múa tạo dáng.

Mr Franco Fernander / 

Thầy Franco Fernandez

Grant Design 

 Thiết kế
Technology / Công nghệ Monday/Thứ Hai Year 5 and Year 6

Room 206/

Phòng 206 3.15-4.15 20

Are you a creative genius in Y5 or 6? Do you like to build amazing structures? Want to develop your enquiring mind whilst planning 

strategies and collaborating with your friends?

Các em có phải là những nhà sáng tạo thiên tài lớp 5 và 6? Các em muốn xây dựng những kiến trúc ấn tượng? Phát triển trí tò mò của 

mình khi đang lên kế hoạch về các chiến lược và hợp tác cùng bạn bè?

Ms Phuc Tran /

 Cô Phúc Trần

Buildings 

Xây dựng
Technology / Công nghệ Wednesday/Thứ Tư Year 3 and Year 4

Room 108/

Phòng 108
3.15-4.15 20

Building up things such as houses, vehicles, towers... using the multilink and unifix cubes

Xây nhà, phương tiện giao thông, tòa nhà cao tầng……sử dụng khối xây dựng 

Mr Shin / 

Thầy Shin

I – ROBOT  

 Chế Tạo Rôbốt
Technology/ Công nghệ Wednesday/Thứ Tư Year 04, Year 05, Year 06

Room 135/

Phòng 135 3.15-4.15 20 3.520.000 VNĐ
An introduction to robotics using your very own robotic kit .

Tìm hiểu về kỹ thuật chế tạo rôbốt với bộ đồ nghề của riêng em.


