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BVIS Rock Band Monday R333 12:20 13:20
Required (by 
student/parent)

-                       

"Would like to perform some great pop/rock songs as part of a 
group? Would you like to learn or improve on an instrument 
(Guitar/piano/bass/drums/ukulele) or get better at singing? Well 
then, come and join School of Rock! You'll learn new skills, 
popular songs and have some great performing opportunies. 
Most of all, you'll have fun playing or singing in a supercool new 
group! Speak to Ms Hardiman if you want to know more. See 
you there! 
Các em có muốn biểu diễn các bài hát nhạc pop/rock theo 
nhóm không? Các em có muốn học hoặc rèn luyện kỹ năng 
chơi nhạc cụ (guitar/piano/bass/trống/ukulele) hoặc hát hay hơn 
không? Vậy, các em hãy tham gia CLB Nhạc Rock! Các em sẽ 
học những kỹ năng mới, những bài hát phổ biến và có cơ hội 
biểu diễn. Hơn hết, các em sẽ cùng ca hát hoặc có những giây 
phút vui cùng với nhóm mới! Liên hệ Cô Hardiman nếu các em 
muốn biết thêm chi tiết. Hẹn gặp lại các em! "

Year 05, Year 06, 
Year 07, Year 08, 

Year 09

Ms Georgina 
Hardiman, Mr 
Fergus Walker

HCMC Sign 
Language / CLB 
Ngôn ngữ ký hiệu 
TPHCM

Monday R315 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

"Would you like to learn HCMC sign language and be able to 
communicate with more people in the community?  Come along 
and learn the basics and practice with friends. There will also be 
opportunities become leaders of this subject within the school 
and to teach students in lower year groups. 
Các em muốn học ngôn ngữ ký hiệu và giao tiếp với nhiều 
người trong cộng đồng hơn không? Hãy tham gia CLB và học 
cách giao tiếp cơ bản bằng ngôn ngữ ký hiệu với bạn bè. "

Year 11, Year 12, 
Year 13

Ms Olivia 
Jefferson

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

Monday R309 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

"Model United Nations is a highly prestigious 
organisation/event. It involves a high level of commitment due 
to the depth of research and preparation that is necessary for 
the debates to take place. Schools debate sometimes very 
involved topics and the winners can eventually represent their 
country against other nations. If you think you are ready for a 
significant challenge in the future please see Mr Livesey. 
Mô hình Liên hiệp Quốc là một tổ chức/sự kiện uy tín. Mô hình 
này đòi hỏi học sinh phải cam kết bởi cần phải có nhiều nghiên 
cứu và sự chuẩn bị cần thiết cho những cuộc tranh luận. Các 
cuộc tranh luận trong Trường đôi khi bao gồm các chủ đề liên 
quan và người chiến thắng sau cùng đại diện cho quốc gia của 
mình phản biện với những quốc gia khác. Nếu các em nghĩ 
rằng mình đã sẵn sàng đón nhận thử thách, xin vui lòng gặp 
Thầy Livesey."

Year 09, Year 10, 
Year 11, Year 12, 

Year 13

Mr Jasdev 
Grewal, Mr 
David Livesey, 
Ms Camilla 
Selby

Library Club / CLB 
Thư viện

Monday to 
Thursday

Library 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

"Students who need to go to library at any weekday, please 
come and register directly with Ms Truc without CHQ 
registration required.
Học sinh cần vào thư viện để làm bài tập vào bất cứ ngày nào 
trong tuần có thể vào thư viện và ghi danh với cô Trúc trong 
ngày đó mà không cần phải đăng ký trước trên CHQ.

Secondary
Ms Ha Le 
Hoang, Ms 
Truc Nguyen

Board game/ Trò 
chơi cờ bàn

Monday R313 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

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 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

Support arduino and 
Unity / CLB hỗ trợ 
hoạt động 

Monday R131 15:15 16:15
Unavailable 
(staff sign 
students up)

-                       
Support arduino and Unity / CLB hỗ trợ hoạt động

Secondary
Mr Grant 
Walsh

Coursework catchup 
and exam prep / 
CLB hỗ trợ đồ án và 
chuẩn bị thi 

Monday R333 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

"This class is aimed at helping and supporting all Year 11 
IGCSE Music students with their GCSE coursework and exam. 
CLB này với mục tiêu là giúp đỡ và hỗ trợ các em khối 11 theo 
kịp chương trình học GCSE"

Year 11
Ms Georgina 
Hardiman

Crossword puzzle/ 
Giải đố

Monday R232 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

"Improve language and vocabulary skills by answering clues 
and solve the puzzle.
Giúp các em tăng kỹ năng ngôn ngữ và vốn từ vựng bằng cách 
trả lời các câu đố"

Secondary
Mr Adam 
Fitchett

Self-defense / CLB 
Võ thuật

Monday Main Hall 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

2,508,000             

Learn how to recognize dangers sooner and better understand 
the notion of protecting
yourself from dangers.
- Brave to face and escape from dangerous situations
- Know the weak areas of bad guys' bodies to counterattack
- Know how to call for help from people around that place 
(shout, run, ...)
Học cách nhận biết các mối nguy hiểm sớm và hiểu được nên 
phản ứng thế nào để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm:
_ Can đảm đối mặt và thoát khỏi tình huống nguy hiểm
_ Hiểu được yếu điểm của kẻ xấu để chống trả 
_ Biết cách kêu gọi giúp đỡ từ người xung quanh ( hét lên tạo 
chú ý, bỏ chạy...)

Secondary
She will be 
strong 
academy

U19 Girls Football/ 
Đội tuyển bóng đá 
nữ U19

Monday Field 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       
Year 11, Year 12, 

Year 13
PE team

Maths competition 
practice / CLB Thi 
đấu Toán học

Monday R236 12:25 12:55
Unavailable 
(staff sign 
students up)

-                       

Various. INVITE ONLY. Students dependent on competition 
dates throughout the school year
Giáo viên sẽ chọn người tham gia tùy vào ngày thi đấu trong 
suốt năm học.

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

Monday R141 12:25 12:55
Required (by 
student/parent)

-                       

"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. 
Please dicuss with Mr Cryan if you want to join
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." Các em 
vui lòng trao đổi với Thầy Cryan nếu muốn tham gia.

Year 10

Mr Matt Cryan, 
Mr Jonathan 
Routledge, Mr 
George 
Shoesmith

K-pop dance / CLB 
K-pop

Tuesday
Dance 
studio

15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

2,508,000             

Confidence, boldness in front of the crowd
- Healthy body, agility
- Make new friends with common interests
- Know how to dance and feel the beat
- Become physically and mentally active
- Songs with each movement designed specifically for children
Tự tin trước đám đông
_ Cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai
_ Kết nối thêm bạn có cùng sở thích
_ Biết cách nhảy và bắt nhịp
_Năng động về thể chất lẫn tinh thần
_Nhạc và bài nhảy được biên đạo phù hợp với lứa tuổi

Secondary
She will be 
strong 
academy

Steam activities - 
Snap combo 1

Tuesday R147 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

3,850,000             

a.Robotic Rescue Mission (4weeks)
b.Super Structures (4weeks)
c.Advanced Engineers (3weeks)
Click here for more details/ Nhấn vào đây để có thông tin chi 
tiết

Year 07, Year 08, 
Year 09

Snapology

U13 Boys 
Badminton/ Đội 
tuyển cầu lông nam 
U13

Tuesday Sport Hall 1 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       Year 07, Year 08 PE team

U13 Girls 
Badminton/ Đội 
tuyển cầu lông nữ 
U13

Tuesday Sport Hall 2 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       Year 07, Year 08 Ms Lucy Kent

Philosophy for 
Children (P4C) / 
CLB Triết 

Wednesday R039 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

"Do you enjoy 'thinking outside the box'? Do you like answering 
interesting questions eg 'Can anything last forever?' Then come 
and discuss your thoughts at the P4C Club!
Các em thích tư duy sáng tạo không? Các em thích trả lời 
những câu hỏi quan trọng chẳng hạn như ""Có điều gì tồn tại 
mãi mãi không?"" Hãy tham gia CLB Triết và thảo luận ý kiến 
của các em. "

Year 05, Year 06, 
Year 07, Year 08, 

Year 09

Ms Claire 
Donnelly

KS3 Photography 
class

Wednesday R.344 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

This club is for KS3 students who would like to learn about 
photography and improve thier photography skills. Pupils will 
learn how to use  DLSR camera, different photography genres 
and learn how to edit photos.
CLB này dành cho học sinh khối KS3 muốn tìm hiểu thêm về 
nhiếp ảnh và tăng kỹ năng chụp ảnh. Các em sẽ được làm 
quen với máy kỹ thuật số và các thể loại ảnh khác nhau cũng 
như học cách chỉnh ảnh.

Year 07, Year 08, 
Year 09

Mr James 
Marshall

Ms Lavender's art 
catch up

Wednesday R334 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

Art club is a chance to continue working on your projects from 
your art classes, including coursework for IGCSE and A Level 
CLB Mỹ thuật là cơ hội để các em tiếp tục thực hiện các đồ án 
của bộ môn mỹ thuật, bao gồm đồ án Mỹ thuật IGCSE & A 
Level. 

Year 10, Year 11, 
Year 12, Year 13

Ms Emily 
Lavender

Art and Craft / CLB 
Mỹ thuật & Thủ công

Wednesday R133 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

"Get a change to develop art and craft skills with Ms Thuy Do.
Các em sẽ có cơ hội phát triển kỹ năng mỹ thuật và thủ công 
với Cô Thùy. " Secondary

Ms Tam Thuy 
Do

Environmental 
Protection / CLB 
Bảo vệ Môi trường

Wednesday R301 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

"Do you want to make a difference?  Are you concerned about 
the future of our planet?  Have you got  some positive  ideas 
about making our school even more environemntally-friendly? If 
so then join Eco Club!
Các em có muốn tạo nên sự khác biệt? Các em có quan tâm 
đến tương lai hành tinh của chúng ta? Các em có bao giờ có 
những ý tưởng tích cực để giúp ngôi trường của chúng ta trở 
nên thân thiện với thiên nhiên? Nếu vậy, hãy cùng tham gia 
CLB Bảo vệ Môi trường."

Secondary, Year 
06

Mr Jon Every

Choir Club Wednesday R333 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

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 08, 
Year 09, Year 10, 

Year 11

Ms Georgina 
Hardiman, Mr 
Fergus Walker

Musical Theatre club 
/ CLB Âm nhạc

Wednesday Theatre 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

"Come and learn songs and dance routines from the greatest 
musicals. Please wear sports kit. Limit - 20 students 
 Hãy tham gia CLB, tìm hiểu các bài hát và vũ điệu của những 
tác phẩm âm nhạc tuyệt vời. Số lượng giới hạn là 20 học sinh. 
Các em sẽ mặc đồng phục thể thao khi tham gia CLB này. "

Secondary
Ms Katie 
Mumby-Cole

Year 11 Catch-up 
class

Wednesday R344 12:55 13:25
Required (by 
student/parent)

-                       

"This class is aimed at helping and supporting all year 11 
students catchup with thier GCSE courseworks. 
CLB này với mục tiêu là giúp đỡ và hỗ trợ các em khối 11 theo 
kịp chương trình học GCSE"

Year 11
Mr James 
Marshall

Virtual Theatre Visit / 
Tham quan Nhà hát 
Trực tuyến

Wednesday Theatre 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

"Watch professional plays streamed from London theatres 
Xem các nghệ sĩ chuyên nghiệp ở các nhà hát London biểu 
diễn trực tuyến."

Year 09, Year 10, 
Year 11, Year 12, 

Year 13

Ms Olivia 
Lopez

https://nordanglia-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/tran_n_bvisvietnam_com/ETDVcaD6EIhIjT5YHhIcNiIBy685S5l4vNl6ghxt7hqrUQ?e=6CASVj
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Chess Club / CLB 
Cờ

Wednesday R238 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

"Are you looking to improve your memory and cognitive ability? 
Are you looking to develop your strategic thinking? Come and 
challenge your friends and peers at Chess Club 
Các em muốn cải thiện khả năng ghi nhớ và nhận thức? Các 
em muốn phát triển khả năng tư duy chiến lược? Hãy tham gia 
CLB Cờ cùng với những học sinh khác"

Secondary
 Craig O'Nions, 
Ms Lee Stanley

Reading club / CLB 
Đọc sách

Wednesday R135 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       
"Improve your reading skills with Mr Tung.
 Hãy cải thiện kỹ năng đọc sách với Thầy Tùng"

Year 07, Year 08, 
Year 09

Mr Tung Huynh

Entrepreneurship 
club / CLB Doanh 
nghiệp

Wednesday R138 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

"The idea behind the club would be that students would run a 
small enterprise and develop this over time. It would be great 
for anyone interested in learning about how to set up a 
business/ run an event and develop their skills. 
CLB này sẽ tạo cơ hội cho các em làm quen với hoạt động điều 
hành một doanh nghiệp nhỏ và phát triển doanh nghiệp đó. Các 
em sẽ tìm hiểu về cách lập doanh nghiệp / tổ chức sự kiện và 
phát triển kỹ năng. "

Year 07, Year 08, 
Year 09, Year 10, 

Year 11
Ms Lee Stanley

Climbing club / CLB 
Leo tường

Wednesday
Sunken 
garden

15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

1,650,000             

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, mang giày leo núi hoặc giày thể dục phù hợp.

Secondary

Ms Suzanne 
Smith and 
Vertical 
Academy 
Instructor

Kungfu / CLB 
Kungfu

Wednesday Main Hall 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

1,815,000             

Kung Fu is a Vietnamese ancient martial art that incoporates 
physical training, kung fu techniques and the philosophy of 
peace and well-being. Practicing Kung Fu helps students 
develop their physical health, strength, flexibility, defensive 
application and especially with the character development:, self-
confidence, discipline, determination, etc....  . This Kung Fu is 
now being taught widely at many sports centers, Vietnamese 
and international schools.
Kung fu là một môn võ cổ truyền của Việt Nam nhằm rèn luyện 
thể chất, kỹ thuật Kung Fu cũng như rèn luyện sức khỏe tinh 
thần và điều tiết cảm xúc. Tập luyện kungfu giúp tăng sự dẻo 
dai, thể chất cũng như phát triển tính cách, tự tin,kỷ luật và 
quyết đoán... Vì những ưu điểm này mà hiện nay môn kungfu 
được đưa vào giảng dạy ở nhiều trung tâm thể thao cũng như 
các trường Việt Nam hoặc Quốc tế.

Year 07, Year 08, 
Year 09, Year 10, 
Year 11, Year 12

Mr Kiet

U15 Boys 
Badminton/ Đội 
tuyển cầu lông nam 
U15

Wednesday Sport Hall 1 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       Year 09, Year 10 PE team

U15 Girls 
Badminton/ Đội 
tuyển cầu lông nữ 
U15

Wednesday Sport Hall 2 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       Year 09, Year 10 PE team

U19 Boys Football/ 
Đội tuyển bóng đá 
nam U19

Wednesday Field 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       
Year 11, Year 12, 

Year 13
Mr Warren 
Jackson

Reading for fun / 
Cùng đọc cùng vui

Thursday Library 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

Join us to read and laugh out loud, then participate in exploring 
activities after reading.
Hãy đến với CLB để cùng đọc và phá lên cười cũng như tham 
giam gia các hoạt động khám phá ngay sau đó.

Year 02, Year 03, 
Year 12

Ms Ha Le 
Hoang, Ms 
Truc Nguyen

Meditative Colouring 
/ CLB Tô màu Ngẫm 
nghĩ

Thursday R.137 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

Colouring is a great meditation technique that can relieve stress 
and anxiety. It's a simple tool that can benefit people of all 
ages. 
Tô màu là một kỹ năng ngẫm nghĩ tuyệt vời có thể giúp giải tỏa 
căng thẳng và lo lắng. Đây là công cụ đơn giản đem đến lợi ích 
cho mọi người ở mọi lứa tuổi. 

Secondary
Ms Naseha 
Akther

Juilliard Drama 
Group / CLB Kịch 
Juilliard

Thursday
Drama 
Studio

15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

"Create a piece of movement based shadow drama following a 
Juilliard class 
Biểu diễn kịch bóng theo chương trình của Học viện Juilliard"

Year 09, Year 10, 
Year 11, Year 12, 

Year 13

Ms Olivia 
Lopez

KS3 Drama Club / 
CLB Kịch KS3

Thursday Theatre 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

"A Drama club for learning and performing small scenes from 
shows. Learn lines and recreate famous moments from the 
stage.
CLB Kịch là nơi để các em tìm hiểu và biểu diễn các phân cảnh 
nhỏ của vở kịch. Các em sẽ học lời thoại và tái hiện lại những 
khoảnh khắc tuyệt vời trên sân khấu. "

Secondary
Ms Katie 
Mumby-Cole

Rang Dong 
Communities Club

Thursday
Imaginariu

m
15:15 16:15

Required (by 
student/parent)

-                       

"Do you want to be more actively involved in your community 
and build your leadership skills? In this club we work together to 
do Arts, Crafts, play games and teach skills to visiting children 
from Rang Dong school. To join this club you should be friendly, 
caring and confident to communicate with students from 
different backgrounds. / Các em có muốn tích cực tham gia 
nhiều hơn trong cộng đồng và phát triển kỹ năng lãnh đạo 
không? Ở CLB này, các em sẽ được làm Thủ công, Mỹ thuật, 
chơi trò chơi và dạy kỹ năng cho những học sinh của trường 
Rạng Đông. Để tham gia CLB, các em cần thân thiện, biết quan 
tâm và tự tin giao tiếp với những học sinh có hoàn cảnh khác 
nhau. 

Secondary

Ms Georgina 
Hardiman, Ms 
Lucinda Marsh, 
Mr Odhran 
Tohill
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KS3 Study Support / 
Hỗ trợ học tập khối 
KS3

Thursday R149 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

"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 08, 
Year 09

Ms Nicola 
Bartram

KS4 Study Support / 
Hỗ trợ học tập khối 
KS4

Thursday R149 12:25 12:55
Required (by 
student/parent)

-                       

"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 11, 
Year 12, Year 13

Ms Nicola 
Bartram

Year 13 Study Skills 
Club

Thursday Room 253 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

"The aim of this club is to help transition students from IGCSE 
to AS level.  Focusing on organisation techniques and 
homework help, essay / extended writing technique and 
methods of improving retention of important information for 
examinations
Mục tiêu của CLB này nhằm giúp các em có một bước chuyển 
tiếp tốt từ chương trình IGCSE lên A level. Tập trung vào các 
kỹ năng sắp xếp bài học cũng như trợ giúp cho bài học về nhà 
và viết luận/ giúp các em xây dựng kỹ năng và phương pháp 
viết bài để có thể duy trì nội dung chính của bài viết khi làm 
kiểm tra."

Year 13
Mr Radley 
Lowry

Reading book and 
making poster, 
presentation / CLB 
Đọc sách, làm áp-
phích và thuyết trình

Thursday R132 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       
Year 07, Year 08, 

Year 09
Ms Lien 
Nguyen

School magazine Thursday R033 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       
Year 09, Year 10, 
Year 11, Year 12, 

Year 13

Mr Lee 
Moroney

History of freedom / 
Lịch sử của sự tự do

Thursday R139 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       Secondary
Ms Najmin 
Nessa

Steam activities - 
Snap combo 2

Thursday 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

3,850,000             

a.Video Game Design (4weeks) – Require to utilise School’s 
computer lab (installed with Stencyl software)
b.Alternative Energy (4weeks)
c.Robot Olympic (3weeks)
Click here for more information/ Nhấn vào đây để có thêm 
thông tin chi tiết

Year 07, Year 08, 
Year 09, Year 10

Snapology 

Art Project / CLB Dự 
án Nghệ thuật

Thursday R344 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

3,388,000             

Help year 11,12,13 who chose Arts as the main subject to have 
more practice time by involving in small school art projects
Giúp các bạn khối 11, 12, 13 nào đã chọn môn Mỹ thuật làm 
môn học chính trong chương trình thi có thêm thời gian luyện 
tập kỹ năng thông qua việc tham gia các dự án Mỹ thuật nhỏ tại 
trường

Year 11, Year 12, 
Year 13

Vin-space 
center

Yoga / CLB Yoga Thursday 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

2,640,000             

All of these benefits make it clear that yoga is an important tool 
in our children’s physical, mental, and spiritual well-being. 
Practicing yoga is something we do for ourselves, as adults, to 
help us unwind and reduce stress. Why shouldn’t we do the 
same for our kids?
Các lợi ích từ bộ môn yoga có thể thấy rất quan trọng trong sự 
phát triển thể chất, tinh thần và tâm lý của trẻ. Luyện tập yoga 
là hoạt động có thể dành cho người trưởng thành giúp giải tỏa 
căng thẳng. Vậy sao chúng ta không làm điều tương tự cho các 
bạn nhỏ nhỉ? 

Year 08, Year 09, 
Year 10, Year 11, 
Year 12, Year 13

She will be 
strong 
academy

Secondary table 
tennis club/ CLB 
bóng bàn

Thursday
Sunken 
Garden

15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

"Students who would like to play table tennis after school must 
register with the respective teachers; each student is only 
allowed to registered twice a week. 
Học sinh tham gia CLB bóng bàn sau giờ học phải đăng ký với 
các thầy/ cô theo ngày muốn học. Mỗi học sinh chỉ được đăng 
ký 2 lần một tuần"

Secondary
Mr Patrick 
Oldfield

BVIS Fantasy 
Football / CLB Bóng 
đá BVIS

Thursday R247 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       

"This is a new club that will allow Premier League football 
enthusiasts to use their passion for the game to build a team 
capable of winning the BVIS Fantasy Football Championship. 
Students will compete against each other by creating online 
teams which they will maintain on a weekly basis. This will 
include analysing player statistics, identifying patterns in player 
and team performances, looking for future trends in the fixture 
schedule, developing short and long term strategies and gain 
experience in presenting their ideas to the rest of the group. 
This club aims to develop a variety of transferable skills through 
the popular content of the English Premier League. 
Đây là CLB mới và những học sinh yêu thích Bóng đá Ngoại 
hạng sẽ có cơ hội tham gia với đội bóng để đoạt giải Vô địch 
Bóng đá Ngoại hạng BVIS. Các em sẽ thi đấu với nhau bằng 
cách lập đội bóng trực tuyến và duy trì hoạt động này hàng 
tuần, bao gồm phân tích chiến thuật thi đấu, nhận biết lối chơi 
của cầu thủ và đội bóng, nắm bắt xu hướng trong lịch thi đấu, 
phát triển chiến lược ngắn hạn và dài hạn, trải nghiệm cách 
trình bày ý tưởng cho toàn đội. CLB này sẽ giúp các em phát 
triển nhiều kỹ năng chuyển đổi qua nội dung Bóng đá Ngoại 
hạng Anh. "

Year 07, Year 08, 
Year 09, Year 10, 

Year 11

Mr Gavin 
Brown

https://nordanglia-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/tran_n_bvisvietnam_com/ETDVcaD6EIhIjT5YHhIcNiIBy685S5l4vNl6ghxt7hqrUQ?e=6CASVj
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U15 Boys Volleyball/ 
Đội tuyển bóng 
chuyền nam U15

Thursday Sport Hall 1 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       Year 09, Year 10  Craig O'Nions

U15 Girls Volleyball/ 
Đội tuyển bóng 
chuyền nữ U15

Thursday Sport Hall 2 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       Year 09, Year 10
Ms Jessica 
Blick

Duke of Edinburgh 
International Award 
Bronze & Silver / 
Giải thưởng Quốc tế 
của Bá tước 
Edinburgh

Thursday R141 12:25 12:55
Required (by 
student/parent)

-                       

This club is only for all students who registered to take part in 
the Duke of Edinburgh International Bronze OR Silver Award 
during the 2019-20 school year but were unable to complete 
their Award. Guidance and support will be provided to ensure 
students have the opportunity to achieve their Award Certificate. 
*Please dicuss with Mr Cryan if you want to join
 CLB này chỉ dành cho các em nào đã chọn tham gia Giải 
thưởng Quốc tế của Bá tước Edinburgh (giải Đồng hoặc Bạc) 
2019-20 nhưng không thể hoàn tất. Các em sẽ được hướng 
dẫn và hỗ trợ để bảo đảm có cơ hội đạt được Chứng nhận 
hoàn tất Giải thưởng.
*Các em muốn tham gia ở kỳ này, vui lòng trao đổi với thầy 
Cryan

Year 11, Year 12
Mr Matt Cryan, 
Mr Jonathan 
Routledge

Digital Leader club / 
CLB Lãnh đạo Số

Thursday R037 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       
Please talk to Mr Webb if you want to join this club
Vui lòng trao đổi với thầy Webb nếu các em muốn tham gia Secondary

Mr James 
Webb

Gym Kraft/ Thể dục 
thể thao

Friday Main Hall 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

3,850,000             

Kids will be equipped with basic gymnastics skills on 4 artistic 
gymnastics apparatus: Floor, beam, bar and vault.
Các em sẽ được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản trong bộ môn 
thể dục dụng cụ như: thao tác trên sàn, cầu thăng bằng, thao 
tác trên xà đơn và nhảy rào/ xà

Year 05, Year 06, 
Year 07, Year 08, 

Year 09

Mr Steve 
Kenny

U13 Boys Volleyball/ 
Đội tuyển bóng 
chuyền nam U13

Friday Sport Hall 1 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       Year 07, Year 08  Tam Nguyen

U13 Girls Volleyball/ 
Đội tuyển bóng 
chuyền nữ U13

Friday Sport Hall 2 15:15 16:15
Required (by 
student/parent)

-                       Year 07, Year 08
Mr Steve 
Kenny

Swimming level 1 
(basic) / Bơi cấp độ 
1 (cơ bản)

Saturday
Swimming 

Pool
08:00 09:00

Required (by 
student/parent)

3,000,000             
"Non swimmer and needs floats with teacher assistance 
CLB này dành cho học sinh mới làm quen với hoạt động bơi và 
cần được giáo viên hỗ trợ nổi trên mặt nước.  "

Primary, 
Secondary

 Tam Nguyen

Swimming level 2 
(basic) / Bơi cấp độ 
2 (cơ bản)

Saturday
Swimming 

Pool
09:00 10:00

Required (by 
student/parent)

3,000,000             
"Can Swim with floats without teacher assistance Các em có thể 
bơi ngửa mà không cần sự hỗ trợ. Primary, 

Secondary
 Tam Nguyen

Swimming - 
advanced level 3 / 
Bơi - cấp độ 3 (nâng 
cao)

Saturday
Swimming 

Pool
10:00 11:00

Required (by 
student/parent)

3,000,000             

"Can swim unaided 25m in 1 or more strokes Các em có thể bơi 
cự ly 25m ở 1 hoặc nhiều kiểu bơi mà không cần phải được hỗ 
trợ. "

Primary, 
Secondary

 Tam Nguyen

Swimming - 
advanced level 4 / 
Bơi - cấp độ 4 (nâng 
cao)

Saturday
Swimming 

Pool
11:00 12:00

Required (by 
student/parent)

3,000,000             

"Wish to improve technique in all strokes
Các em sẽ cải thiện kỹ năng bơi khi tham gia CLB này. " Primary, 

Secondary
 Tam Nguyen

Basketball / Bóng rổ Saturday Sports Hall 10:30 12:00
Required (by 
student/parent)

3,000,000             Secondary
Mr Thanh Nhan 
Nguyen

Football / Bóng đá Saturday Sport field 10:00 11:30
Required (by 
student/parent)

3,000,000             Secondary
Rising star 
center


