
Activity Day Room Allocation Method Cost Description Age Coaches

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

Monday Room 138

Hệ thống sẽ chọn 
ngẫu nhiên trong 
trường hợp số 
lượng học sinh 
đăng ký nhiều hơn 
số lượng quy định

0

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

Knitting/Crocheting 
Club

Monday R142

Hệ thống sẽ chọn 
ngẫu nhiên trong 
trường hợp số 
lượng học sinh 
đăng ký nhiều hơn 
số lượng quy định

0

"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

Board game/ Trò 
chơi cờ bàn

Monday R313

Hệ thống sẽ chọn 
ngẫu nhiên trong 
trường hợp số 
lượng học sinh 
đăng ký nhiều hơn 
số lượng quy định

0

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

 SECONDARY CLUBS BOOKLET (11 wks) / DANH SÁCH CLB KH ỐI TRUNG HỌC ( 11 tuần)
Season 3A: March 02nd - March 20th, 2020 ( 03 wks)

Season 3B: April 20th - June 12th ( 08 wks)



Activity Day Room Allocation Method Cost Description Age Coaches

 SECONDARY CLUBS BOOKLET (11 wks) / DANH SÁCH CLB KH ỐI TRUNG HỌC ( 11 tuần)
Season 3A: March 02nd - March 20th, 2020 ( 03 wks)

Season 3B: April 20th - June 12th ( 08 wks)

Rang Dong 
Communities Club

Monday R334

Hệ thống sẽ chọn 
ngẫu nhiên trong 
trường hợp số 
lượng học sinh 
đăng ký nhiều hơn 
số lượng quy định

0

"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 tham gia vào các hoạt động cộng đồng để xây 
dựng kỹ năng lãnh đạo? Ở CLB này, các em sẽ đồng hành cùng 
nhau ở các hoạt động nghiêng về Hội họa, Thủ công, cùng chơi 
các trò chơi tập thể và dạy các trẻ em ở trường Rạng Đông các kỹ 
năng cần thiết. Tiêu chí tham gia CLB này là phải thân thiện, biết 
quan tâm và tự tin trong giao tiếp với các bạn có các hoàn cảnh 
khác nhau.

Secondary

Ms Adit 
Goschalk, Ms 
Georgina 
Hardiman

U19 Football (boys) 
/ Bóng đá nam U19

Monday Field Giáo viên chọn 0 CLB thi đấu. Vui lòng đăng ký trực tiếp với thầy Kenny
Year 10 - 
Year 13

Mr Stuart 
Reid

Secondary 
Swimming Squad / 
Đội tuyển bơi khối 
Trung học

Monday
Swimming 
Pool

Giáo viên chọn 0 CLB thi đấu. Vui lòng đăng ký trực tiếp với thầy Kenny Secondary
Ms Van 
Duong Thuy



Activity Day Room Allocation Method Cost Description Age Coaches

 SECONDARY CLUBS BOOKLET (11 wks) / DANH SÁCH CLB KH ỐI TRUNG HỌC ( 11 tuần)
Season 3A: March 02nd - March 20th, 2020 ( 03 wks)

Season 3B: April 20th - June 12th ( 08 wks)

World Scholars Cup Monday R036
Ưu tiên đăng ký 
trước

0

WSC is an academic competition. But it's different from other 
competitions, it is a celebration. Instead of focusing on 
memorizing facts, WSC is all about applying them and relating 
them to the world around us. You increase your understanding 
about different subjects, learn how to connect them to each 
other, and to the world. You'll have a great experience. You'll 
make new friends and learn from other people. Even though 
you'll have to study a lot and research a lot, you'll love doing it.
Cúp vô địch thế giới (WSC) là một giải đấu thiên về học thuật. 
Không như các giải đấu khác, WSC còn là một hoạt động kỷ niệm. 
Ngoài việc phải chú ý vào những vấn đề ghi nhớ, WSC còn đòi hỏi 
cách vận dụng những ghi nhớ của mình vào thực tế. Nhờ đó, các 
em học sinh sẽ hiểu rõ hơn các nhân sinh quan xung quanh mình, 
hiểu cách liên hệ các sự việc với nhau và các vấn đề toàn cầu. Các 
em sẽ có một trải nghiệm thú vị; được  gặp gỡ và kết bạn với 
nhiều người người hơn và học hỏi từ chính những người bạn này. 
Không chỉ dừng lại ở đó, các em cũng phải học hỏi, trau dồi và 
phải nghiên cứu những chủ đề được đặt ra.

Secondary
Mr Jasdev 
Grewal

Choir Club
Wednesda
y

R333

Hệ thống sẽ chọn 
ngẫu nhiên trong 
trường hợp số 
lượng học sinh 
đăng ký nhiều hơn 
số lượng quy định

0

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 Room Allocation Method Cost Description Age Coaches

 SECONDARY CLUBS BOOKLET (11 wks) / DANH SÁCH CLB KH ỐI TRUNG HỌC ( 11 tuần)
Season 3A: March 02nd - March 20th, 2020 ( 03 wks)

Season 3B: April 20th - June 12th ( 08 wks)

Golf club / CLB Golf
Wednesda
y

District 7

Hệ thống sẽ chọn 
ngẫu nhiên trong 
trường hợp số 
lượng học sinh 
đăng ký nhiều hơn 
số lượng quy định

      2,750,000 

"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 4:30pm./Các em muốn 
phát triển kĩ thuật đánh golf cơ bản hay 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 
16:30pm"

Secondary

 Craig 
O'Nions, Mr 
Jonathan 
Routledge

Starborn Theatre 
Company

Wednesda
y

Theatre

Hệ thống sẽ chọn 
ngẫu nhiên trong 
trường hợp số 
lượng học sinh 
đăng ký nhiều hơn 
số lượng quy định

0

THIS IS FOR THE CAST OF MIDSUMMER NIGHTS DREAM AND ANY 
OTHER STUDENTS WHO WANT TO HELP WITH ITS PRODUCTION 
(YOU MUST SEE MISS CLEMENTS FIRST!)
CLB dành cho các học sinh tham gia vở Giấc Mộng Đêm Hè, các 
em học sinh muốn tham gia thử vai hay tham gia phần làm đạo 
cụ. (các em vui lòng đăng ký với cô Clements để cô chọn ra danh 
sách phân vai cuối cùng)

Year 08 - 
Year 13

Ms 
Annemieke 
Clements

Climbing club / CLB 
Leo tường

Wednesda
y

Sunken 
garden

Hệ thống sẽ chọn 
ngẫu nhiên trong 
trường hợp số 
lượng học sinh 
đăng ký nhiều hơn 
số lượng quy định

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
 Suzanne 
Smith



Activity Day Room Allocation Method Cost Description Age Coaches

 SECONDARY CLUBS BOOKLET (11 wks) / DANH SÁCH CLB KH ỐI TRUNG HỌC ( 11 tuần)
Season 3A: March 02nd - March 20th, 2020 ( 03 wks)

Season 3B: April 20th - June 12th ( 08 wks)

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

Wednesda
y

R132

Hệ thống sẽ chọn 
ngẫu nhiên trong 
trường hợp số 
lượng học sinh 
đăng ký nhiều hơn 
số lượng quy định

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

Dance Club
Wednesda
y

Dance 
studio

Hệ thống sẽ chọn 
ngẫu nhiên trong 
trường hợp số 
lượng học sinh 
đăng ký nhiều hơn 
số lượng quy định

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

Eco Club
Wednesda
y

R301

Hệ thống sẽ chọn 
ngẫu nhiên trong 
trường hợp số 
lượng học sinh 
đăng ký nhiều hơn 
số lượng quy định

0

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 của hành tinh này? Các em có các ý tưởng nhằm giúp 
cho Ngôi trường của các em trở thành một nơi thân thiện với môi 
trường hơn nữa? Nếu có, các em hãy tham gia CLB Môi trường 
ngay hôm nay!

Secondary, 
Year 06

Mr Jon Every

U14 Badminton 
(Boys) / Cầu lông 
nam U14

Wednesda
y

Sports Hall 
1

Giáo viên chọn 0 CLB thi đấu. Vui lòng đăng ký trực tiếp với thầy Kenny
Year 07 - 
Year 09

Mr Duc Dao



Activity Day Room Allocation Method Cost Description Age Coaches

 SECONDARY CLUBS BOOKLET (11 wks) / DANH SÁCH CLB KH ỐI TRUNG HỌC ( 11 tuần)
Season 3A: March 02nd - March 20th, 2020 ( 03 wks)

Season 3B: April 20th - June 12th ( 08 wks)

U14 Badminton 
(Girls) / Cầu lông nữ 
U14

Wednesda
y

Sports Hall 
2

Giáo viên chọn 0 CLB thi đấu. Vui lòng đăng ký trực tiếp với thầy Kenny
Year 07 - 
Year 09

Mr Duc Dao

U19 Football (girls) 
/ Bóng đá nữ U19

Wednesda
y

Field Giáo viên chọn 0 CLB thi đấu. Vui lòng đăng ký trực tiếp với thầy Kenny
Year 10 - 
Year 13

Ms Lucy Kent, 
Mr Andy 
Milne

Crafters Club
Wednesda
y

R034
Ưu tiên đăng ký 
trước

0

A club for those who want to create and work on small projects 
such as key rings, hand puppets and origami. All welcome along 
to try something new.
CLB thủ công, giành cho các bạn ưa thích sáng tạo; yêu thích các 
dự án nhỏ như làm móc gắn chìa khóa, con rối hay gấp giấy Nhật 
Bản Origami. Hãy tham gia và trải nghiệm những điều mới nào.

Year 07 - 
Year 11

Ms Katie 
Mumby-Cole

DIY club
Wednesda
y

R135
Ưu tiên đăng ký 
trước

0

You have an interest in DIY things? You want to create little gifts 
by yourself? Then this is an one and only chance for YOU! Come 
and join to show your talent and amazed everyone!
Các em là những người thích dùng đồ của chính mình tạo ra? Các 
em luôn yêu thích sáng tạo ra những món quà nho nhỏ? Nếu như 
vậy, đây là cơ hội duy nhất cho các em! Hãy tham gia và cho 
chúng tôi thấy tài năng của các em nào!

Secondary
Mr Tung 
Huynh



Activity Day Room Allocation Method Cost Description Age Coaches

 SECONDARY CLUBS BOOKLET (11 wks) / DANH SÁCH CLB KH ỐI TRUNG HỌC ( 11 tuần)
Season 3A: March 02nd - March 20th, 2020 ( 03 wks)

Season 3B: April 20th - June 12th ( 08 wks)

Photography 
Club/CLB nhiếp ảnh

Thursday R217

Hệ thống sẽ chọn 
ngẫu nhiên trong 
trường hợp số 
lượng học sinh 
đăng ký nhiều hơn 
số lượng quy định

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.
Nâng cao kỹ năng chụp ảnh của các em với tôi. Học hỏi các kỹ 
năng cũng như cách chụp ảnh khác nhau để có những bức hình 
đẹp như tranh và cùng nhau hướng đến cuộc thi Nhiếp ảnh tổ 
chức trong khuôn khổ tập đoàn NAE nào. 

Year 05 - 
Year 08

Ms Rachael 
Moss

Drama club / CLB 
Kịch

Thursday Theatre

Hệ thống sẽ chọn 
ngẫu nhiên trong 
trường hợp số 
lượng học sinh 
đăng ký nhiều hơn 
số lượng quy định

0

Everyone welcome! Drama club for all ages to build skills and 
have opportunities to perform to audiences.
Ai cũng có thể tham gia! CLB kịch dành cho mọi lứa tuổi nhằm 
xây dựng kỹ năng sân khấu và cơ hội biểu diễn cho khán giả.

Secondary
Ms Katie 
Mumby-Cole

Secondary table 
tennis club/ CLB 
bóng bàn

Thursday

Table 
tennis/exa
m room 
2nd floor

Hệ thống sẽ chọn 
ngẫu nhiên trong 
trường hợp số 
lượng học sinh 
đăng ký nhiều hơn 
số lượng quy định

0

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.

Year 07 - 
Year 09

Mr Chris 
Cooper, Mr 
Patrick 
Oldfield

U14 Volleyball 
(Boys) / Bóng 
chuyền nam U14

Thursday
Sports Hall 
1

Giáo viên chọn 0 CLB thi đấu. Vui lòng đăng ký trực tiếp với thầy Kenny
Year 07 - 
Year 09

Mr Duc Dao



Activity Day Room Allocation Method Cost Description Age Coaches

 SECONDARY CLUBS BOOKLET (11 wks) / DANH SÁCH CLB KH ỐI TRUNG HỌC ( 11 tuần)
Season 3A: March 02nd - March 20th, 2020 ( 03 wks)

Season 3B: April 20th - June 12th ( 08 wks)

U14 Voleyball 
(Girls) / Bóng 
chuyền nữ U14

Thursday
Sports Hall 
2

Giáo viên chọn 0 CLB thi đấu. Vui lòng đăng ký trực tiếp với thầy Kenny
Year 07 - 
Year 09

 Craig 
O'Nions, Ms 
Brittany 
Walker

Dance Club Thursday
Dance 
Studio

Hệ thống sẽ chọn 
ngẫu nhiên trong 
trường hợp số 
lượng học sinh 
đăng ký nhiều hơn 
số lượng quy định

0
year7+ - all abilities welcome 
CLB Nhảy Hip hop dành cho học sinh từ lớp 7- tất cả học sinh nào 
có khả năng đều có thể tham gia.

Secondary
Ms Danielle 
Griffith

Ms Goschalk's art 
catch up

Thursday R344

Hệ thống sẽ chọn 
ngẫu nhiên trong 
trường hợp số 
lượng học sinh 
đăng ký nhiều hơn 
số lượng quy định

0

Art club is a chance to continue working on your projects from 
your art classes, including coursework for IGCSE.
CLB Hội họa là cơ hội để các bạn theo môn học này có thêm thời 
gian giành cho phần dự án trên lớp, bao gồm cả phần học bộ 
môn Chương trình IGCSE. 

Year 09 - 
Year 11

Ms Adit 
Goschalk

Ms Lavender's art 
catch up

Thursday R334

Hệ thống sẽ chọn 
ngẫu nhiên trong 
trường hợp số 
lượng học sinh 
đăng ký nhiều hơn 
số lượng quy định

0

Art club is a chance to continue working on your projects from 
your art classes, including coursework for IGCSE and A Level.
CLB Hội họa là cơ hội để các bạn theo môn học này có thêm thời 
gian giành cho phần dự án trên lớp, bao gồm cả phần học bộ 
môn Chương trình IGCSE và A Level.

Year 09, 
Year 11 - 
Year 13

Ms Emily 
Lavender

IGCSE Music Club Thursday R333

Year 11 Music 
students only/ Học 
sinh chọn môn 
Nhạc khối 11

0

IGCSE Music Club is a chance to revise the key areas you need to 
work on in preparation for the final exam. 
CLB Âm nhạc chương trình IGCSE là cơ hội giúp các em nâng cao 
kỹ năng và chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối.

Year 11
Ms Georgina 
Hardiman



Activity Day Room Allocation Method Cost Description Age Coaches

 SECONDARY CLUBS BOOKLET (11 wks) / DANH SÁCH CLB KH ỐI TRUNG HỌC ( 11 tuần)
Season 3A: March 02nd - March 20th, 2020 ( 03 wks)

Season 3B: April 20th - June 12th ( 08 wks)

Netball Club Thursday
Outdoor 
netball/ 
R306/R234

Ưu tiên đăng ký 
trước

0

A beginners netball club to introduce this fast paced and strategic 
game to any students in years 7-10 who are keen to learn a new 
sport. All skill levels welcome.
CLB bóng lưới sơ đẳng giúp giới thiệu bộ môn này và cách chơi 
theo chiến lược cũng như nhịp độ nhanh chậm của môn thể thao 
này. Các em học sinh từ lớp 7 - 10 yêu thích thể thao đều có thể 
tham gia. Không yêu cầu trình độ khi tham gia.

Year 07 - 
Year 10

Ms Samantha 
Best, Ms 
Lucinda 
Marsch

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

Monday R309

Hệ thống sẽ chọn 
ngẫu nhiên trong 
trường hợp số 
lượng học sinh 
đăng ký nhiều hơn 
số lượng quy định

Develop your debating skills within the framework of a United 
Nations committee. Discuss topical issue which affect people and 
countries. It is a full on club which looks fantastic on university 
applications. (Many universities run MUN clubs themselves) 
There are many roles within the MUN umbrella such as delegate, 
administration, press corps or secretariat. There will be a niche 
for you. It is growing here at BVIS and in other schools it is 
massive so if you want to be part of it sign up now.
Phát triển kỹ năng thảo luận trong khuôn khổ hội đồng Liên Hiệp 
Quốc. Thảo luận những chủ đề cụ thể ảnh hưởng đến con người 
và các Quốc gia. CLB này cũng giúp cho các em có một bản CV 
hoàn hảo khi nộp hồ sơ Đại học ( Nhiều trường Đại học đang áp 
dụng mô hình CLB này). Đến với CLB sẽ có rất nhiều vị trí mà các 
em có thể thử thách chính mình như từ đại biểu, hành chính, nhà 
báo hay thư ký. CLB này sẽ rất phù hợp với các em; hiện nay CLB 
này đang được đưa vào hoạt động ngoại khóa tại BVIS và rất 
được chú trọng ở các trường khác. Do đó, nếu các em yêu thích 
hoạt động này, hãy tham gia ngay.

Secondary Mr Livesey


