
Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach
U14 Basketball (Boys) / 
Bóng rổ nam U14

Monday Sports Hall 1 15:15 16:15 free
Year 07 - Year 
09

U14 Basketball (Girls) / 
Bóng rổ nữ U14

Monday Sports hall 2 15:15 16:15 free
Year 07 - Year 
09

Secondary Swimming Squad 
/ Đội tuyển bơi khối Trung 
học

Monday
Swimming 
Pool

15:15 16:15 free
Year 07 - Year 
13

Spanish Language and 
Culture Club / Câu lạc bộ 
Ngôn ngữ và Văn hóa Tây 
Ban Nha       

Monday Room 138 15:15 16:15 free

Learn the basics of the Spanish language and about the 
cultures of Spanish speaking countries. 
Hãy đến học tiếng Tây Ban Nha cơ bản và tìm hiểu nền 
văn hóa của các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha.

Year 07 - Year 
11

Ms Karan Allan

Library Club / CLB Thư viện Monday
School 
Library / Thư 
viện Trường

15:15 16:15 free

"One student is allowed for one session/ week.
Mỗi học sinh chỉ được phép tham gia CLB Thư viên vào 
một ngày trong tuần "

Secondary Ms Truc Nguyen

Tet Performace Monday R034 15:15 16:15 free

"Talented students will be chosen for practicing some 
fantastic performances in Tet assembly. This is a great 
opportunity for students to develop and improve their 
performance skill

Những học sinh tài năng sẽ được chọn để luyện tập các 
tiết mục đặc sắc biểu diễn trong chương trình Tết 
Assembly. Đây là cơ hội tốt để học sinh phát triển và cải 
thiện khả năng biểu diễn trên sân khấu của mình.

Secondary Mr Tung Huynh

Knitting/Crocheting Club Monday R142 15:15 16:15 free

An opportunity for students to learn how to knit or 
crochet developing their crafting skills.
Một cơ hội tuyệt vời để học sinh học cách đan và móc 
len, đây cũng là cách các em rèn kỹ năng mỹ thuật Secondary Ms Karen Foster

SEASON 1 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 1
(09/09/2019 - 18/11/2019)



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 1 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 1
(09/09/2019 - 18/11/2019)

Duke of Edinburgh 
International Award 
(BRONZE) / Giải thưởng 
Vàng Quốc tế của Bá tước 
Edinburgh

Monday R139 12:25 12:55 free

"This club is for all students who have chosen to take 
part in the Duke of Edinburgh International Bronze 
Award. Guidance and support will be provided and 
participants will develop skills necessary for the 
Adventurous Journey element of the award.

CLB dành cho các em được chọn tham gia chương trình 
Giải thưởng Quốc tế của Bá tước xứ Edinburgh. Các em 
sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ để phát triển các kỹ năng 
cần thiết cho các yếu tố trong Hành trình Phiêu lưu của 
giải thưởng."

Year 10
Mr Matt Cryan,  
George 
Shoesmith

Model United Nations 
(MUN) Debate Club/ CLB 
Thảo luận Mô hình Liên hiệp 
quốc

Monday R309 15:15 16:15 free Secondary Mr David Livesey

Board game/ Trò chơi cờ 
bàn

Monday R131 15:15 16:15 free

Pit your critical thinking skills against others students. 
Take risks or play safe. Build cities or conquer the world. 
Let your imagination run wild. Have great fun whilst 
training your mind. Join the board game club.

Đấu trí phản biện với các bạn học sinh khác. Chọn nước 
cờ an toàn hay phải mạo hiểm. Xây dựng pháo đài hay 
chinh phục thế giới. Hãy để trí tưởng tượng bay xa. Hãy 
tham gia câu lạc bộ cờ bàn, các em sẽ có thật nhiều 
niềm vui khi rèn luyện trí óc.

Secondary
Mr Bartholomew 
Dobson

Community Da cau 
Club/CLB Đá cầu Cộng đồng

Monday Main hall 15:15 16:15 free

This Club is for boys and girls who are interested in đá 
cầu and want to practise their skills. They will work on 
different skills each week. 10 BVIS children and 10 Pham 
Hung students.

CLB này dành cho các bạn man nữ thích đá cầu và muốn 
rèn luyện thêm kỹ năng của mình.

Secondary
Mr Max 
Coupland



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 1 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 1
(09/09/2019 - 18/11/2019)

Library Club / CLB Thư viện Tuesday
School 
Library / Thư 
viện Trường

15:15 16:15 free

"One student is allowed for one session/ week.
Mỗi học sinh chỉ được phép tham gia CLB Thư viên vào 
một ngày trong tuần "

Secondary Ms Truc Nguyen

U19 Basketball (Boys) / 
Bóng rổ nam U19

Wednesday Sports Hall 1 15:15 16:15 free
Year 10 - Year 
13

PE team/ Tổ thể 
dục

U19 Table Tennis Squad / 
Đội tuyển bóng bàn U19

Wednesday 15:15 16:15 free
Year 10 - Year 
13

PE team/ Tổ thể 
dục

Library Club / CLB Thư viện Wednesday
School 
Library / Thư 
viện Trường

15:15 16:15 free

"One student is allowed for one session/ week.
Mỗi học sinh chỉ được phép tham gia CLB Thư viên vào 
một ngày trong tuần "

Secondary Ms Truc Nguyen

Choir Club Wednesday R333 15:15 16:15 free

If you love Music and singing then this club is perfect for 
you! Come along, make some new friends and have fun 
at the Choir club. We will be preparing some fantastic 
performances.
Nếu các em yêu thích âm nhạc và ca hát thì đây là CLB 
tuyệt vời đối với các em! Nào, hãy cùng tham gia, cùng 
học cùng chơi với Dàn đồng ca của trường và cùng nhau 
chuẩn bị những tiết mục thật tuyệt vời. 

Year 07 - Year 
09

Ms Georgina 
Hardiman



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 1 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 1
(09/09/2019 - 18/11/2019)

Advanced Critical Thinking 
Club / CLB Tư duy Phản biện 
Nâng cao

Wednesday R249 15:15 16:15 0

Impressive grades are essential for applications to the 
top universities in the world but you also have to 
demonstrate the ability to think like an undergraduate, 
not a secondary school student. The purpose of this club 
is to develop your advanced critical thinking and 
argumentation skills while learning about epistemology, 
so that you can write impressive applications and shine 
in admissions interviews for the top 100 universities in 
the world. This club should be attended by students in 
years 11, 12 and 13 who are getting mainly A grades. 

Điểm số ấn tượng là yếu tố cần thiết để nộp hồ sơ vào 
các trường đại học hàng đầu thế giới, nhưng các em 
cũng cần thể hiện năng lực suy nghĩ như một sinh viên 
chứ không phải như một học sinh Trung học. CLB này có 
mục đích nhằm phát triển kỹ năng tư duy phản biện 
nâng cao và tranh luận khi học về nhận thức luận, để các 
em có thể viết những hồ sơ ấn tượng và tỏa sáng trong 
những buổi phỏng vấn tuyển sinh vào top 100 trường 
đại học hàng đầu trên thế giới. CLB này chỉ dành cho học 
sinh Lơp 11, 12, và 13 nào chủ yếu đạt điểm A. 

Year 11 - Year 
13

Mr Luke Curran



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 1 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 1
(09/09/2019 - 18/11/2019)

P4C (Philosophy for 
Children) / CLB Lý luận dành 
cho Học sinh

Wednesday R033 15:15 16:15 0

This Club will continue to focus on Philosophical thinking 
through P4C stimulus and discussions. However, we will 
also participate in Imaginative Writing - poetry;flash 
fiction; short stories. Our creative work will be carried 
out in an informal and supportive environment. 

 Câu lạc bộ này sẽ tiếp tục chú trọng vào tư duy triết lý 
qua phương pháp P4C và thảo luận. Tuy nhiên, các em 
cũng sẽ tham gia sáng tác thơ; truyện tưởng tượng, 
truyện ngắn. Các em sẽ thể hiện tính sáng tạo trong một 
môi trường hỗ trợ và thoải mái. 

Year 06 - Year 
09

Ms Claire 
Donnelly

Golf club / CLB Golf Wednesday District 7 15:15 16:30 1,500,000     

"Want to develop a basic golf swing/improve your 
swing? This club will provide the opportunity to do this 
through practice on the driving range in PMH. Your 
parents must arrange for you to be picked up from the 
driving range at 4:45pm.Các em muốn phát triển kĩ 
thuật đánh golf cơ bản/cải thiện kĩ thuật đánh golf? 
Học sinh tham gia câu lạc bộ sẽ có cơ hội phát triển 
những kĩ thuật này ở sân tập golf PMH. Để có đủ thời 
gian tập luyện, các em học sinh phải được phụ huynh 
sắp xếp đón tại sân tập golf lúc 16:45pm"

Secondary

 Craig O'Nions, 
Mr Jonathan 
Routledge, Mr 
Grant Walsh

Starborn Theatre Company Wednesday Theatre 15:15 16:15 0

This is an acting group for  high acheivers in Drama. 
Please speak to Ms Clements if you want to attend as 
projects are ongoing.

Đây là một CLB diễn dành cho các bạn muốn đạt thành 
tích cao trong môn Kịch. Vui lòng liên hệ với Cô 
Clements để ghi danh cho CLB này vì những vở diễn khác 
nhau sẽ được thực hành liên tục

Year 08 - Year 
13

Ms Annemieke 
Clements



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 1 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 1
(09/09/2019 - 18/11/2019)

Duke of Edinburgh 
International Award 
(SILVER) / Giải thưởng Bạc 
Quốc tế của Bá tước 
Edinburgh

Wednesday R139 12:25 12:55 0

"This club is for all students who have chosen to take 
part in the Duke of Edinburgh International Silver 
Award. Guidance and support will be provided and 
participants will develop skills necessary for the 
Adventurous Journey element of the award.

CLB dành cho các em được chọn tham gia chương trình 
Giải thưởng Quốc tế của Bá tước xứ Edinburgh. Các em 
sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ để phát triển các kỹ năng 
cần thiết cho các yếu tố trong Hành trình Phiêu lưu của 
giải thưởng."

Year 11 - Year 
13

Mr Matt Cryan, 
Ms Najmin 
Nessa,  George 
Shoesmith

Climbing club / CLB Leo 
tường

Wednesday
Sunken 
garden

15:15 16:15 0

Get a chance to develop your climbing skills on the 
school's bouldering wall, combining fitness with 
problem-solving to make your way up the routes. 
Students should bring sports kit and either climbing 
shoes or appropriate PE footwear. 
Hãy nắm cơ hội phát triển kỹ năng leo núi bằng tường 
leo núi của trường, CLB này kết hợp giữa thể thao và giải 
quyết vấn đề để giúp các em hoạch định hướng đi. Các 
em nên mặc đồ thể thao, giày leo núi hoặc giày thể dục 
phù hợp. 

Secondary
Mr Chris Cooper,  
Suzanne Smith

Tet Performace Wednesday R133 15:15 16:15 0 Secondary Ms Tam Thuy Do

Tet Performace Wednesday R136 15:15 16:15 0 Secondary Ms Nhi Nguyen



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 1 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 1
(09/09/2019 - 18/11/2019)

Art Club/ CLB Nghệ thuật Wednesday Room 334 15:15 16:15 0

Art club this term will be a mixture of extending skills 
learned in lessons, trying new materials, as well as 
exploring artists to support your own artwork. All 
abilities welcome - even if you're not taking the subject 
as an option! 

 CLB Nghệ thuật trong học kỳ này sẽ bao gồm nhiều kỹ 
năng mở rộng được giảng dạy, các em sẽ được thử 
những vật liệu mới, cũng như khám phá các nghệ sĩ 
nhằm phát triển tác phẩm nghệ thuật của các em. Tất cả 
học sinh nào có năng khiếu nghệ thuật đều có thể tham 
gia - thậm chí nếu môn này không phải là môn tùy chọn 
của các em. 

Year 09 - Year 
13

Ms Emily 
Lavender

Dance Club Wednesday Dance studio 12:25 13:05 0
year7 and 8- all abilities welcome
CLB Nhảy Hip hop Lớp 7&8 - tất cả học sinh nào có khả 
năng đều có thể tham gia

Year 07 - Year 
08

Ms Danielle 
Griffith

Tet Performace 
Wednesday, 
Thursday and 
Friday

R134 08:00 08:20 0

Students will rehearse and perform a piece of drama on 
Vietnamese History forTet Assembly. Student will attend 
03 days a week practice. 
Học sinh sẽ bắt đầu tập luyện cho vở diễn chào đón Tết 
Việt cùng với Giáo viên Tổ Sử tiếng Việt. Học sinh tham 
gia CLB này sẽ luyện tập 03 ngày một tuần.

Year 09
Ms Nguyen 
Nguyen

U19 Volleyball Boys / Bóng 
chuyền Nam U19

Thursday Sports Hall 1 15:15 16:15 0
Year 10 - Year 
13

U19 Volleyball Girls / Bóng 
chuyền Nữ U19

Thursday Sports hall 2 15:15 16:15 0
Year 10 - Year 
13



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 1 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 1
(09/09/2019 - 18/11/2019)

Photography Club/CLB 
nhiếp ảnh

Thursday Breezeway 15:15 16:15 0

Improve your photography skills with me. Learn 
different compositions and techniques of photography 
to create amazing images. We will work towards the 
NAE photography competition.

Hãy cùng cô phát triển kỹ năng nhiếp ảnh. Chúng ta sẽ 
học các góc chụp và kỹ thuật để chụp được các bức ảnh 
tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng hướng đến mục tiêu là Cuộc 
thi nhiếp ảnh được tổ chức bởi NAE.

Year 05 - Year 
08

Ms Rachael Moss

KS4 Study Support / Hỗ trợ 
học tập khối 10,11

Thursday R149 12:25 12:55 0

A 'drop in' club for help with study skills, exam skills or 
revision advice

CLB hỗ trợ học tập giúp rèn/ bổ trợ kiến thức và ôn bài 
trước các kỳ kiểm tra.

Year 10 - Year 
13

Ms Nicola 
Bartram

Drama club / CLB Kịch Thursday Theatre 15:15 16:15 0

Everyone welcome! Drama club for all ages to build 
skills and have opportunities to perform to audiences.

Mọi người đều được chào đón! CLB kịch nghệ dành cho 
mọi lứa tuổi để trau dồi kỹ năng và cơ hội diễn trước 
khán giả

Secondary
Ms Annemieke 
Clements

Library Club / CLB Thư viện Thursday
School 
Library / Thư 
viện Trường

15:15 16:15 0

"One student is allowed for one session/ week. 
Mỗi học sinh chỉ được phép tham gia CLB Thư viên vào 
một ngày trong tuần "

Secondary Ms Truc Nguyen



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 1 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 1
(09/09/2019 - 18/11/2019)

Library skills / Kỹ năng sử 
dụng thư viện

Thursday
School 
Library / Thư 
viện Trường

15:15 16:15 0

"To help the students to know how to use the library 
effectively, they will be learning the books are organised 
in the library. They will be able to look for the books 
they want quickly. In addition, they will practise reading 
skills used for scanning and skimming texts to pick up 
important information. 

Học sinh sẽ học kỹ năng sử dụng thư viện sao cho hiệu 
quả. Các em sẽ hiểu được cách thư viện sắp xếp sách, 
cách tìm sách sao cho nhanh. Ngoài ra, các em còn luyện 
tập kỹ năng đọc sách để lấy thông tin một cách hiệu 
quả."

Year 07 - Year 
09

Ms Yen Le, Ms Ha 
Le Hoang

Rock Band Thursday R333 15:15 16:15 0

"Do you play an instrument? Would you like the chance 
to be part of a brand new music band?! If your answer is 
YES then sign up for BVIS Rock Band today! It's a brand 
new club this year and is a fantastic way to learn some 
brilliant pieces of Music, play together and make new 
friends. 

Các em có chơi nhạc cụ gì không? Các em có muốn trở 
thành thành viên của một ban nhạc? Nếu câu trả lời là 
Có, các em hãy ghi danh vào CLB này để trải nghiệm một 
CLB mới trong năm nay cũng như là cách để trải nghiệm 
nhiều phương diện âm nhạc, cùng sinh hoạt với bang 
nhạc của mình và kết nối thêm nhiều bạn nhé."

Year 07 - Year 
09

Ms Georgina 
Hardiman



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 1 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 1
(09/09/2019 - 18/11/2019)

Percussion Club Thursday R333 15:15 16:15 840,000         

In this club you will learn different rhythms from around 
the world using a variety of percussion instruments. 
Come along and have some fun!

Các em sẽ học cách chơi nhiều nhạc cụ và giai điệu trên 
thế giới qua sự hướng dẫn của giáo viên Nhạc Mỹ Latinh. 
Hãy đến tham gia CLB, chơi nhạc và có những giờ phút 
thư giãn. 

Year 07 - Year 
09

STEAM Club Thursday R304 15:15 16:15 0

Science Technology Engineering Arts and Math. An 
opportunity for students to take part in extended 
projects and push their interest in STEAM subjects.

Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Nghệ thuật và Toán 
học. Cơ hội để học sinh tham gia vào các dự án mở rộng 
và thúc đẩy sự yêu thích ở các môn STEAM. 

Secondary Mr Odhran Tohill

Secondary table tennis 
club/ CLB bóng bàn

Thursday
Sunken 
Garden

15:15 16:15 0

"Students who would like to play table tennis after 
school must register with the respective teachers.

Học sinh tham gia CLB bóng bàn sau giờ học phải đăng 
ký với các thầy/ cô theo ngày muốn học. 

Year 07 - Year 
09

Mr Chris Cooper, 
Mr Patrick 
Oldfield



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 1 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 1
(09/09/2019 - 18/11/2019)

KS3 Study Support / Hỗ trợ 
học tập khối 7,8,9

Thursday R149 15:15 16:15 0

"Need some help with your homework or classwork? Do 
you want to feel organised? Come to study support on 
Monday or Thursday and there will be quiet place for 
you to focus and work. Students can help one another 
and share ideas. There will be a teacher and teaching 
assistant there to help you with any areas of your work 
you are finding difficult. 

Các em cần giúp đỡ với bài tập về nhà hay bài tập ở lớp? 
Các em muốn mọi việc theo đúng mục tiêu? Hãy đến với 
câu lạc bộ hỗ trợ học tập vào thứ Hai hoặc thứ Năm, các 
em sẽ có thể tập trung và làm bài ở một nơi yên tĩnh. Khi 
tham gia CLB này, các em có thể giúp đỡ nhau cùng học 
và chia sẻ ý tưởng. CLB sẽ do một giáo viên và một trợ 
giảng phụ trách sẵn sàng hỗ trợ các em trong bất kỳ môn 
học nào các em cần được giúp đỡ.

Year 07 - Year 
09

Ms Nicola 
Bartram

Singing and dancing 2 / CLB 
Ca hát và nhảy múa 2

Thursday R132 12:55 13:25 0

"You will have great time to practise your performance 
skills will be shining on stage during Tet assembly.

Các em sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời chuẩn bị cho kỹ 
năng  biểu diễn trong buổi sinh hoạt Tết. "

Secondary Ms Lien Nguyen

Language Support Club Thursday R031 15:15 16:15 0

"Using Reading Eggs Software to help students improve 
their language skills/

Sử dụng phần mềm đọc Eggs để củng cố kỹ năng ngôn 
ngữ Giáo viên sẽ tự chọn học sinh cho CLB này"

Secondary Mr James Webb



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 1 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 1
(09/09/2019 - 18/11/2019)

History of Freedom Thursday R139 15:15 16:15 0

#metoo, Black Lives Matter etc have all made headlines 
in recent times. Are you interested in the historical 
context behind these popular fights against opression? 
Come join us as we debate and discover why so many 
people are still fighting for their freedom today. Through 
the use of historical films, articles and even poems we 
will ask big questions about big world problems

#metto, Vấn đề Cuộc sống của người Da đen, v.v..., tất 
cả đều thường xuyên xuất hiện trên truyền thông gần 
đây. Các em có thích tìm hiểu về bối cảnh lịch sử đằng 
sau những cuộc đấu tranh chống áp bức này không? Hãy 
tham gia CLB để thảo luận và khám phá lý do nhiều 
người ngày nay vẫn đấu tranh vì tự do. Qua những 
thước phim lịch sử, tài liệu và thơ ca, các em sẽ có 
những câu hỏi cần được trả lời về những vấn đề lớn trên 
thế giới.  

Secondary Ms Najmin Nessa

Mathematics is Art Thursday R137 15:15 16:15 0

Mathematics and art are related in a variety of ways. 
Mathematics has itself been described as an art 
motivated by beauty. If you are interested in exploring 
how both these worlds collide then join us. 

Toán & nghệ thuật có mối liên hệ lẫn nhau theo nhiều 
cách. Môn toán được xem là một môn nghệ thuật mang 
vẻ đẹp tiềm ẩn. Nếu các em thích khám phá hai thế giới 
này, hãy tham gia CLB. 

Secondary
Ms Naseha 
Akther

Reading Club /CLB đọc sách Thursday
School 
Library / Thư 
viện Trường

15:15 16:15 0

Children will have some reading activities in the library.
Học sinh sẽ tham gia các hoạt động đọc sách tại thư 
viện.

Secondary Ms Yen Pham



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 1 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 1
(09/09/2019 - 18/11/2019)

Community English Club/ 
CLB Tiếng Anh cộng đồng

Thursday R206 15:15 16:15 0

This Club is for children dedicated to community service 
who want to help plan and lead English activities with 
visiting children from Pham Hung School.
CLB này dành cho những em học sinh quan tâm tới công 
tác cộng đồng, muốn cùng các thầy cô lên kế hoạch và 
hướng dẫn các hoạt động học tiếng Anh cho những bạn 
học sinh đến từ trường Phạm Hùng.

Secondary Ms Emily Hughes

Sing and Dance/ Hát và múa Thursday  Imaginarium 15:15 16:15 0 Secondary Ms Tram Vu



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach
U13 FOBISIA Boys 
Basketball Monday Sports Hall 1 15:15 16:15 free Year 07 - Year 08
U13 FOBISIA Girls 
Basketball Monday Sports hall 2 15:15 16:15 free Year 07 - Year 08
U14 Football (Boys) / 
Bóng đá nam U14 Monday Field 15:15 16:15 free Year 07 - Year 09
Secondary Swimming 
Squad / Đội tuyển bơi 
khối Trung học Monday Swimming Pool 15:15 16:15 free Secondary

Spanish Language and 
Culture Club / Câu lạc 
bộ Ngôn ngữ và Văn 
hóa Tây Ban Nha       Monday Room 138 15:15 16:15 free

Learn the basics of the Spanish language and about the 
cultures of Spanish speaking countries. /
Hãy đến học tiếng Tây Ban Nha cơ bản và tìm hiểu nền 
văn hóa của các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha. Year 07 - Year 11

Ms Karan 
Allan

Library Club / CLB Thư 
viện Monday

School Library / 
Thư viện Trường 15:15 16:15 free

"One student is allowed for one session/ week.
Mỗi học sinh chỉ được phép tham gia CLB Thư viên vào 
một ngày trong tuần " Secondary

Ms Truc 
Nguyen

Tet Performace Monday R034 15:15 16:15 free

"Talented students will be chosen for practicing some 
fantastic performances in Tet assembly. This is a great 
opportunity for students to develop and improve their 
performance skill

Những học sinh tài năng sẽ được chọn để luyện tập các 
tiết mục đặc sắc biểu diễn trong chương trình Tết 
Assembly. Đây là cơ hội tốt để học sinh phát triển và cải 
thiện khả năng biểu diễn trên sân khấu của mình. Secondary

Mr Tung 
Huynh

Knitting/Crocheting 
Club Monday R142 15:15 16:15 free

An opportunity for students to learn how to knit or 
crochet developing their crafting skills.
Một cơ hội tuyệt vời để học sinh học cách đan và móc 
len, đây cũng là cách các em rèn kỹ năng mỹ thuật Secondary

Ms Karen 
Foster

SEASON 2 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 2
2B (11/11/2019 - 06/12/2019) & 2B (10/02/2020 - 21/02/2020)



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 2 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 2
2B (11/11/2019 - 06/12/2019) & 2B (10/02/2020 - 21/02/2020)

Duke of Edinburgh 
International Award 
(BRONZE) / Giải thưởng 
Vàng Quốc tế của Bá 
tước Edinburgh Monday R139 12:25 12:55 free

"This club is for all students who have chosen to take 
part in the Duke of Edinburgh International Bronze 
Award. Guidance and support will be provided and 
participants will develop skills necessary for the 
Adventurous Journey element of the award.

CLB dành cho các em được chọn tham gia chương trình 
Giải thưởng Quốc tế của Bá tước xứ Edinburgh. Các em 
sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ để phát triển các kỹ năng 
cần thiết cho các yếu tố trong Hành trình Phiêu lưu của 
giải thưởng." Year 10

Mr Matt 
Cryan,  
George 
Shoesmith

Model United Nations 
(MUN) Debate Club/ 
CLB Thảo luận Mô hình 
Liên hiệp quốc Monday R309 15:15 16:15 free Secondary

Mr David 
Livesey

Board game/ Trò chơi 
cờ bàn Monday R131 15:15 16:15 free

Pit your critical thinking skills against others students. 
Take risks or play safe. Build cities or conquer the world. 
Let your imagination run wild. Have great fun whilst 
training your mind. Join the board game club.

Đấu trí phản biện với các bạn học sinh khác. Chọn nước 
cờ an toàn hay phải mạo hiểm. Xây dựng pháo đài hay 
chinh phục thế giới. Hãy để trí tưởng tượng bay xa. Hãy 
tham gia câu lạc bộ cờ bàn, các em sẽ có thật nhiều niềm 
vui khi rèn luyện trí óc. Secondary

Mr 
Bartholomew 
Dobson



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 2 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 2
2B (11/11/2019 - 06/12/2019) & 2B (10/02/2020 - 21/02/2020)

Community Da cau 
Club/CLB Đá cầu Cộng 
đồng Monday Main hall 15:15 16:15 free

This Club is for boys and girls who are interested in đá 
cầu and want to practise their skills. They will work on 
different skills each week. 10 BVIS children and 10 Pham 
Hung students.
CLB này dành cho các bạn man nữ thích đá cầu và muốn 
rèn luyện thêm kỹ năng của mình.

Secondary
Mr Max 
Coupland

U13  Girls FOBISIA 
Football Tuesday Field 15:15 16:15 free Year 07 - Year 08

Library Club / CLB Thư 
viện Tuesday

School Library / 
Thư viện Trường 15:15 16:15 free

"One student is allowed for one session/ week.
Mỗi học sinh chỉ được phép tham gia CLB Thư viên vào 
một ngày trong tuần " Secondary

Ms Truc 
Nguyen

U19 Badminton Boys / 
Cầu lông Nam U19 Wednesday Sports Hall 1 15:15 16:15 free Year 10 - Year 13
U19 Badminton Girls / 
Cầu lông Nữ U19 Wednesday Sports hall 2 15:15 16:15 free Year 10 - Year 13
U14 Football (Girls) / 
Bóng đá nữ U14 Wednesday Field 15:15 16:15 free Year 07 - Year 09
U14 Table Tennis Squad 
/ Đội tuyển Bóng bàn 
U14 Wednesday 15:15 16:15 free Year 07 - Year 09

U13 Swimming FOBISIA Wednesday Swimming Pool 15:15 16:15 free Year 07 - Year 08

Library Club / CLB Thư 
viện Wednesday

School Library / 
Thư viện Trường 15:15 16:15 free

"One student is allowed for one session/ week.
Mỗi học sinh chỉ được phép tham gia CLB Thư viên vào 
một ngày trong tuần " Secondary

Ms Truc 
Nguyen



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 2 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 2
2B (11/11/2019 - 06/12/2019) & 2B (10/02/2020 - 21/02/2020)

Choir Club Wednesday R333 15:15 16:15 free

If you love Music and singing then this club is perfect for 
you! Come along, make some new friends and have fun 
at the Choir club. We will be preparing some fantastic 
performances.
Nếu các em yêu thích âm nhạc và ca hát thì đây là CLB 
tuyệt vời đối với các em! Nào, hãy cùng tham gia, cùng 
học cùng chơi với Dàn đồng ca của trường và cùng nhau 
chuẩn bị những tiết mục thật tuyệt vời. Year 07 - Year 09

Ms Georgina 
Hardiman

Advanced Critical 
Thinking Club / CLB Tư 
duy Phản biện Nâng cao Wednesday R249 15:15 16:15 free

Impressive grades are essential for applications to the 
top universities in the world but you also have to 
demonstrate the ability to think like an undergraduate, 
not a secondary school student. The purpose of this club 
is to develop your advanced critical thinking and 
argumentation skills while learning about epistemology, 
so that you can write impressive applications and shine 
in admissions interviews for the top 100 universities in 
the world. This club should be attended by students in 
years 11, 12 and 13 who are getting mainly A grades. 

Điểm số ấn tượng là yếu tố cần thiết để nộp hồ sơ vào 
các trường đại học hàng đầu thế giới, nhưng các em 
cũng cần thể hiện năng lực suy nghĩ như một sinh viên 
chứ không phải như một học sinh Trung học. CLB này có 
mục đích nhằm phát triển kỹ năng tư duy phản biện nâng 
cao và tranh luận khi học về nhận thức luận, để các em 
có thể viết những hồ sơ ấn tượng và tỏa sáng trong 
những buổi phỏng vấn tuyển sinh vào top 100 trường đại 
học hàng đầu trên thế giới. CLB này chỉ dành cho học 
sinh Lơp 11, 12, và 13 nào chủ yếu đạt điểm A. 

Year 11 - Year 13
Mr Luke 
Curran



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 2 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 2
2B (11/11/2019 - 06/12/2019) & 2B (10/02/2020 - 21/02/2020)

P4C (Philosophy for 
Children) / CLB Lý luận 
dành cho Học sinh Wednesday R033 15:15 16:15 free

This Club will continue to focus on Philosophical thinking 
through P4C stimulus and discussions. However, we will 
also participate in Imaginative Writing - poetry;flash 
fiction; short stories. Our creative work will be carried 
out in an informal and supportive environment. 

 Câu lạc bộ này sẽ tiếp tục chú trọng vào tư duy triết lý 
qua phương pháp P4C và thảo luận. Tuy nhiên, các em 
cũng sẽ tham gia sáng tác thơ; truyện tưởng tượng, 
truyện ngắn. Các em sẽ thể hiện tính sáng tạo trong một 
môi trường hỗ trợ và thoải mái. 

Year 06 - Year 09
Ms Claire 
Donnelly

Starborn Theatre 
Company Wednesday Theatre 15:15 16:15 free

This is an acting group for  high acheivers in Drama. 
Please speak to Ms Clements if you want to attend as 
projects are ongoing.

Đây là một CLB diễn dành cho các bạn muốn đạt thành 
tích cao trong môn Kịch. Vui lòng liên hệ với Cô Clements 
để ghi danh cho CLB này vì những vở diễn khác nhau sẽ 
được thực hành liên tục Year 08 - Year 13

Ms 
Annemieke 
Clements

Golf club / CLB Golf Wednesday District 7 15:15 16:30        1,500,000 

"""Want to develop a basic golf swing/improve your 
swing? This club will provide the opportunity to do this 
through practice on the driving range in PMH. Your 
parents must arrange for you to be picked up from the 
driving range at 4:45pm.<br><br>Các em muốn phát 
triển kĩ thuật đánh golf cơ bản/cải thiện kĩ thuật đánh 
golf? Học sinh tham gia câu lạc bộ sẽ có cơ hội phát triển 
những kĩ thuật này ở sân tập golf PMH. Để có đủ thời 
gian tập luyện, các em học sinh phải được phụ huynh sắp 
xếp đón tại sân tập golf lúc 16:45pm""" Secondary

 Craig 
O'Nions, Mr 
Jonathan 
Routledge, Mr 
Grant Walsh



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 2 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 2
2B (11/11/2019 - 06/12/2019) & 2B (10/02/2020 - 21/02/2020)

Duke of Edinburgh 
International Award 
(SILVER) / Giải thưởng 
Bạc Quốc tế của Bá 
tước Edinburgh Wednesday R139 12:25 12:55 free

"This club is for all students who have chosen to take 
part in the Duke of Edinburgh International Silver Award. 
Guidance and support will be provided and participants 
will develop skills necessary for the Adventurous Journey 
element of the award.

CLB dành cho các em được chọn tham gia chương trình 
Giải thưởng Quốc tế của Bá tước xứ Edinburgh. Các em 
sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ để phát triển các kỹ năng 
cần thiết cho các yếu tố trong Hành trình Phiêu lưu của 
giải thưởng." Year 11 - Year 13

Mr Matt 
Cryan, Ms 
Najmin Nessa,  
George 
Shoesmith

Climbing club / CLB Leo 
tường Wednesday Sunken garden 15:15 16:15 free

Get a chance to develop your climbing skills on the 
school's bouldering wall, combining fitness with problem-
solving to make your way up the routes. Students should 
bring sports kit and either climbing shoes or appropriate 
PE footwear. 
Hãy nắm cơ hội phát triển kỹ năng leo núi bằng tường 
leo núi của trường, CLB này kết hợp giữa thể thao và giải 
quyết vấn đề để giúp các em hoạch định hướng đi. Các 
em nên mặc đồ thể thao, giày leo núi hoặc giày thể dục 
phù hợp. 

Secondary

Mr Chris 
Cooper,  
Suzanne 
Smith

Tet Performace Wednesday R133 15:15 16:15 free Secondary
Ms Tam Thuy 
Do

Tet Performace Wednesday R136 15:15 16:15 free Secondary
Ms Nhi 
Nguyen



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 2 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 2
2B (11/11/2019 - 06/12/2019) & 2B (10/02/2020 - 21/02/2020)

Art Club/ CLB Nghệ 
thuật Wednesday Room 334 15:15 16:15 free

Art club this term will be a mixture of extending skills 
learned in lessons, trying new materials, as well as 
exploring artists to support your own artwork. All 
abilities welcome - even if you're not taking the subject 
as an option! 

 CLB Nghệ thuật trong học kỳ này sẽ bao gồm nhiều kỹ 
năng mở rộng được giảng dạy, các em sẽ được thử 
những vật liệu mới, cũng như khám phá các nghệ sĩ 
nhằm phát triển tác phẩm nghệ thuật của các em. Tất cả 
học sinh nào có năng khiếu nghệ thuật đều có thể tham 
gia - thậm chí nếu môn này không phải là môn tùy chọn 
của các em. 

Year 09 - Year 13
Ms Emily 
Lavender

Dance Club Wednesday Dance studio 12:25 13:05 free

year7 and 8- all abilities welcome
CLB Nhảy Hip hop Lớp 7&8 - tất cả học sinh nào có khả 
năng đều có thể tham gia Year 07 - Year 08

Ms Danielle 
Griffith

Tet Performace 

Wednesday, 
Thursday and 
Friday

R134 08:00 08:20 free

Students will rehearse and perform a piece of drama on 
Vietnamese History forTet Assembly. Student will attend 
03 days a week practice. 
Học sinh sẽ bắt đầu tập luyện cho vở diễn chào đón Tết 
Việt cùng với Giáo viên Tổ Sử tiếng Việt. Học sinh tham 
gia CLB này sẽ luyện tập 03 ngày một tuần.

Year 09
Ms Nguyen 
Nguyen

U13 Boys FOBISIA 
Football Thursday Field 15:15 16:15 free Year 07 - Year 08

U19 Basketball (Boys) / 
Bóng rổ nam U19 Thursday Sports Hall 1 15:15 16:15 free Year 10 - Year 13

U19 Basketball (Girls) / 
Bóng rổ nữ U19 Thursday Sports hall 2 15:15 16:15 free Year 10 - Year 13



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 2 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 2
2B (11/11/2019 - 06/12/2019) & 2B (10/02/2020 - 21/02/2020)

Photography Club/CLB 
nhiếp ảnh Thursday Breezeway 15:15 16:15 free

Improve your photography skills with me. Learn different 
compositions and techniques of photography to create 
amazing images. We will work towards the NAE 
photography competition.

Hãy cùng cô phát triển kỹ năng nhiếp ảnh. Chúng ta sẽ 
học các góc chụp và kỹ thuật để chụp được các bức ảnh 
tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng hướng đến mục tiêu là Cuộc 
thi nhiếp ảnh được tổ chức bởi NAE.

Year 05 - Year 08
Ms Rachael 
Moss

KS4 Study Support / Hỗ 
trợ học tập khối 10,11 Thursday R149 12:25 12:55 free

A 'drop in' club for help with study skills, exam skills or 
revision advice

CLB hỗ trợ học tập giúp rèn/ bổ trợ kiến thức và ôn bài 
trước các kỳ kiểm tra. Year 10 - Year 13

Ms Nicola 
Bartram

Drama club / CLB Kịch Thursday Theatre 15:15 16:15 free

Everyone welcome! Drama club for all ages to build skills 
and have opportunities to perform to audiences.

Mọi người đều được chào đón! CLB kịch nghệ dành cho 
mọi lứa tuổi để trau dồi kỹ năng và cơ hội diễn trước 
khán giả

Secondary

Ms 
Annemieke 
Clements

Library Club / CLB Thư 
viện Thursday

School Library / 
Thư viện Trường 15:15 16:15 free

"One student is allowed for one session/ week. 
Mỗi học sinh chỉ được phép tham gia CLB Thư viên vào 
một ngày trong tuần " Secondary

Ms Truc 
Nguyen



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 2 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 2
2B (11/11/2019 - 06/12/2019) & 2B (10/02/2020 - 21/02/2020)

Library skills / Kỹ năng 
sử dụng thư viện Thursday

School Library / 
Thư viện Trường 15:15 16:15 free

"To help the students to know how to use the library 
effectively, they will be learning the books are organised 
in the library. They will be able to look for the books they 
want quickly. In addition, they will practise reading skills 
used for scanning and skimming texts to pick up 
important information. 

Học sinh sẽ học kỹ năng sử dụng thư viện sao cho hiệu 
quả. Các em sẽ hiểu được cách thư viện sắp xếp sách, 
cách tìm sách sao cho nhanh. Ngoài ra, các em còn luyện 
tập kỹ năng đọc sách để lấy thông tin một cách hiệu 
quả." Year 07 - Year 09

Ms Yen Le, Ms 
Ha Le Hoang

Rock Band Thursday R333 15:15 16:15 free

"Do you play an instrument? Would you like the chance 
to be part of a brand new music band?! If your answer is 
YES then sign up for BVIS Rock Band today! It's a brand 
new club this year and is a fantastic way to learn some 
brilliant pieces of Music, play together and make new 
friends. 

Các em có chơi nhạc cụ gì không? Các em có muốn trở 
thành thành viên của một ban nhạc? Nếu câu trả lời là 
Có, các em hãy ghi danh vào CLB này để trải nghiệm một 
CLB mới trong năm nay cũng như là cách để trải nghiệm 
nhiều phương diện âm nhạc, cùng sinh hoạt với bang 
nhạc của mình và kết nối thêm nhiều bạn nhé." Year 07 - Year 09

Ms Georgina 
Hardiman

Percussion Club Thursday R333 15:15 16:15            840,000 

In this club you will learn different rhythms from around 
the world using a variety of percussion instruments. 
Come along and have some fun!

Các em sẽ học cách chơi nhiều nhạc cụ và giai điệu trên 
thế giới qua sự hướng dẫn của giáo viên Nhạc Mỹ Latinh. 
Hãy đến tham gia CLB, chơi nhạc và có những giờ phút 
thư giãn. Year 07 - Year 09



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 2 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 2
2B (11/11/2019 - 06/12/2019) & 2B (10/02/2020 - 21/02/2020)

STEAM Club Thursday R304 15:15 16:15 free

Science Technology Engineering Arts and Math. An 
opportunity for students to take part in extended 
projects and push their interest in STEAM subjects.

Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Nghệ thuật và Toán 
học. Cơ hội để học sinh tham gia vào các dự án mở rộng 
và thúc đẩy sự yêu thích ở các môn STEAM. 

Secondary
Mr Odhran 
Tohill

KS3 Study Support / Hỗ 
trợ học tập khối 7,8,9 Thursday R149 15:15 16:15 free

"Need some help with your homework or classwork? Do 
you want to feel organised? Come to study support on 
Monday or Thursday and there will be quiet place for 
you to focus and work. Students can help one another 
and share ideas. There will be a teacher and teaching 
assistant there to help you with any areas of your work 
you are finding difficult. 

Các em cần giúp đỡ với bài tập về nhà hay bài tập ở lớp? 
Các em muốn mọi việc theo đúng mục tiêu? Hãy đến với 
câu lạc bộ hỗ trợ học tập vào thứ Hai hoặc thứ Năm, các 
em sẽ có thể tập trung và làm bài ở một nơi yên tĩnh. Khi 
tham gia CLB này, các em có thể giúp đỡ nhau cùng học 
và chia sẻ ý tưởng. CLB sẽ do một giáo viên và một trợ 
giảng phụ trách sẵn sàng hỗ trợ các em trong bất kỳ môn 
học nào các em cần được giúp đỡ.

Year 07 - Year 09
Ms Nicola 
Bartram

Secondary table tennis 
club/ CLB bóng bàn Thursday Sunken Garden 15:15 16:15 free

"Students who would like to play table tennis after 
school must register with the respective teachers.

Học sinh tham gia CLB bóng bàn sau giờ học phải đăng ký 
với các thầy/ cô theo ngày muốn học. 

Year 07 - Year 09
Mr Chris 
Cooper, Mr 
Patrick 
Oldfield



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 2 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 2
2B (11/11/2019 - 06/12/2019) & 2B (10/02/2020 - 21/02/2020)

Singing and dancing 2 / 
CLB Ca hát và nhảy múa 
2 Thursday R132 12:55 13:25 free

"You will have great time to practise your performance 
skills will be shining on stage during Tet assembly.

Các em sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời chuẩn bị cho kỹ 
năng  biểu diễn trong buổi sinh hoạt Tết. "

Secondary
Ms Lien 
Nguyen

Language Support Club Thursday R031 15:15 16:15 free

"Using Reading Eggs Software to help students improve 
their language skills/

Sử dụng phần mềm đọc Eggs để củng cố kỹ năng ngôn 
ngữ Giáo viên sẽ tự chọn học sinh cho CLB này"

Secondary
Mr James 
Webb

Mathematics is Art Thursday R137 15:15 16:15 free

Mathematics and art are related in a variety of ways. 
Mathematics has itself been described as an art 
motivated by beauty. If you are interested in exploring 
how both these worlds collide then join us. 

Toán & nghệ thuật có mối liên hệ lẫn nhau theo nhiều 
cách. Môn toán được xem là một môn nghệ thuật mang 
vẻ đẹp tiềm ẩn. Nếu các em thích khám phá hai thế giới 
này, hãy tham gia CLB. 

Secondary
Ms Naseha 
Akther



Activity Day Where Start End Cost Description Year Group Coach

SEASON 2 - CLUBS CHOICES / DANH SÁCH CLB MÙA 2
2B (11/11/2019 - 06/12/2019) & 2B (10/02/2020 - 21/02/2020)

History of Freedom Thursday R139 15:15 16:15 free

#metoo, Black Lives Matter etc have all made headlines 
in recent times. Are you interested in the historical 
context behind these popular fights against opression? 
Come join us as we debate and discover why so many 
people are still fighting for their freedom today. Through 
the use of historical films, articles and even poems we 
will ask big questions about big world problems

#metto, Vấn đề Cuộc sống của người Da đen, v.v..., tất cả 
đều thường xuyên xuất hiện trên truyền thông gần đây. 
Các em có thích tìm hiểu về bối cảnh lịch sử đằng sau 
những cuộc đấu tranh chống áp bức này không? Hãy 
tham gia CLB để thảo luận và khám phá lý do nhiều 
người ngày nay vẫn đấu tranh vì tự do. Qua những thước 
phim lịch sử, tài liệu và thơ ca, các em sẽ có những câu 
hỏi cần được trả lời về những vấn đề lớn trên thế giới.  

Secondary
Ms Najmin 
Nessa

Reading Club /CLB đọc 
sách Thursday

School Library / 
Thư viện Trường 15:15 16:15 free

Children will have some reading activities in the library.
Học sinh sẽ tham gia các hoạt động đọc sách tại thư viện.

Secondary Ms Yen Pham

Community English 
Club/ CLB Tiếng Anh 
cộng đồng Thursday R206 15:15 16:15 free

This Club is for children dedicated to community service 
who want to help plan and lead English activities with 
visiting children from Pham Hung School.
CLB này dành cho những em học sinh quan tâm tới công 
tác cộng đồng, muốn cùng các thầy cô lên kế hoạch và 
hướng dẫn các hoạt động học tiếng Anh cho những bạn 
học sinh đến từ trường Phạm Hùng.

Secondary
Ms Emily 
Hughes

Sing and Dance/ Hát và 
múa Thursday  Imaginarium 15:15 16:15 free Secondary Ms Tram Vu


