
Activity/ Hoạt động Day/ Ngày Where/ Phòng
Start/ Bắt 

đầu
End/ Kết 

thúc
Capacity/ 
Số lượng

 Cost/ Phí Description/ Mô tả Year group/ Khối lớp Coaches/ Giáo viên

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

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

Monday R309 15:15 16:15 0 -                   

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 tranh luận theo khuôn khổ của ủy ban LHQ. Thảo luận 
những vấn đề tác động đến người dân và các quốc gia. Tham gia CLB này sẽ 
tạo lợi thế cho các em khi nộp hồ sơ xét tuyển đại học. (Nhiều đại học có các 
CLB Mô hình LHQ riêng). Trong Mô hình LHQ có nhiều vị trí chẳng hạn như 
đại biểu, chính phủ, cơ quan báo chí hoặc ngoại trưởng. Đây sẽ là môi 
trường thích hợp với các em. CLB này đang phát triển ở Trường BVIS và 
những trường khác; các em hãy đăng ký tham gia CLB này. CLB phù hợp với 
học sinh Lớp 9 - Lớp 13. 

Year 09 - Year 13
Mr Grewal, Mr Livesey, 

Ms Selby

Board game/ Trò chơi cờ bàn Monday R313 15:15 16:15 28 -                   

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 Dobson

Secondary Swimming Squad / Đội tuyển 
bơi khối Trung học

Monday Swimming Pool 15:15 16:15 0 -                   Secondary

U19 Table Tennis / Đội tuyển Bóng bàn 
U19

Monday Table Tennis 15:15 16:15 0 -                   Year 11 - Year 13

School of Rock / CLB Nhạc Rock Monday R333 15:15 16:15 16 -                   

Would you like to perform some great pop/rock songs as part of a group? 
Would you like to learn or improve on an instrument 
(Guitar/keyboard/bass/drums/ukulele) or get better at singing? Well then, 
come and join "Middle 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 Mr. Fergus or Ms 
Hardiman if you want to know more. See you there!/
 Em có muốn biểu diễn các ca khúc nhẹ nhàng/sôi động và là một phần của 
của nhóm? Hay em có muốn phát triển kỹ năng chơi một nhạc cụ nào đó 
(ghi-ta, dương cầm, trống, ghi-ta điện, ukulele) hoặc muốn hát tốt hơn? 
Nếu vậy, hãy tham gia CLB này. Các em sẽ học một số kỹ năng mới, các bài 
hát phổ biến và có những cơ hội biểu diễn tuyệt vời. Hơn cả, các em sẽ có 
khoảng thời gian vui vẻ, cùng hát ca với một nhóm bạn mới. Hãy đến gặp 
thầy Fergus hoặc cô Hardiman nếu các em có thêm bất kỳ câu hỏi nào.

Year 05 - Year 09 Ms Hardiman, Mr Walker

SEASON 1 - CLUBS CHOICE/ DANH SÁCH CÂU LẠC BỘ MÙA 1
07/09/2020 - 09/10/2020



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

Monday R141 12:25 12:55 0 1,750,000       

This club is for all students who have chose to take part in the Duke of 
Edinburgh International Bronze Award for 2020-21. Guidance and support 
will be provided and participants will develop skills necessary for the 
Adventurous Journey element of the award.
CLB này dành cho các em chọn tham gia Giải thưởng Quốc tế của Bá tước 
Edinburgh (giải Đồng) 2020-21. Các em sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ để 
phát triển các kỹ năng cần thiết trong Hành trình Phiêu lưu của giải thưởng.

Year 10 Mr Cryan,  Shoesmith

U13 Boys Basketball/ Bóng rổ nam U13 Tuesday Sports Hall 1 15:15 16:15 0 -                   Year 07 - Year 08

U13 Girls Basketball/ Bóng rổ nữ U13 Tuesday Sports Hall 2 15:15 16:15 0 -                   Year 07 - Year 08

Tet Assembly performing / CLB Biểu diễn 
trong Buổi sinh hoạt Tết

Tuesday R132 12:25 13:25 20 -                   
Students will practise for Tet Assembly including dancing and role plays. Các 
em sẽ tập luyện chuẩn bị cho Buổi sinh hoạt Tết bao gồm các hoạt động 
nhảy múa và đóng kịch. 

Secondary Ms Lien

Tet Assembly performing / CLB Biểu diễn 
trong Buổi sinh hoạt Tết

Tuesday R.136 15:15 16:15 20 -                   
Students will practise for Tet Assembly including dancing and role plays. 
Các em sẽ tập luyện chuẩn bị cho Buổi sinh hoạt Tết bao gồm các hoạt động 
nhảy múa và đóng kịch. 

Secondary Ms Nhi

Information Literacy Skill Club / Kỹ Năng 
đọc hiểu thông tin

Tuesdays Library 15:15 16:15 15

Support students skills know how to select books, find the good information 
from different sources based on requests, and how to cite it right. 
Giúp học sinh phát triển kỹ năng chọn đầu sách, tìm kiếm thông tin mong 
muốn từ nhiều nguồn khác nhau và cách chọn đúng thông tin cần.

Secondary Ms Yen Le

Climbing club / CLB Leo tường Wednesday Sunken garden 15:15 16:15 10 -                   

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  Smith

Ms Lavender's art catch up Wednesday R334 15:15 16:15 20 -                   

"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 10 - Year 13 Ms Lavender

 U15 Boys Basketball/ Bóng rổ nam U15 Wednesday Sports Hall 1 15:15 16:15 0 -                   Year 09 - Year 10

 U15 Girls Basketball/ Bóng rổ nữ U15 Wednesday Sports Hall 2 15:15 16:15 0 -                   Year 09 - Year 10

Year 13 Study Skills Club Wednesday Room 253 15:15 16:15 15 -                   

The aim of this club is to help transition students from AS to A2 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 Lowry

School Show Rehearsal/ Performance Biểu 
diễn toàn trường

Wednesday Theatre/ Drama room 15:15 16:15 40 -                   Secondary
Ms Lopez, Ms Mumby-

Cole
Steam Makerspace / CLB Sáng tạo Công 
nghệ

Wednesday RM131 15:15 16:15 12 -                   Secondary Mr Walsh

Environmental Protection / CLB Bảo vệ 
Môi trường

Wednesday R301 15:15 16:15 20 -                   Secondary, Year 06 Mr Every

Talent Club / Câu lạc bộ tài năng Wednesday R135 15:15 16:15 20 -                   Secondary Mr Huynh
Prop Making Club / CLB làm đạo cụ Wednesday R133 15:15 16:15 10 -                   Secondary Ms Do



Rang Dong Communities Club Thursday R334 15:15 16:15 11 -                   

"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 Hardiman, Ms 
Marsch, Mr Tohill

Secondary Swimming Squad / Đội tuyển 
bơi khối Trung học

Thursday Swimming Pool 15:15 16:15 0 -                   Secondary

Reading for fun / Cùng đọc cùng vui Thursday Library 15:15 16:15 20 -                   

Let join us to read and laught 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 Le Hoang, Ms Nguyen

Year 12 Study Skills Club Thursday Room 253 15:15 16:15 15 -                   

The aim of this club is to help transition students from AS to A2 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 12 Mr Lowry

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

Thursday R141 12:25 12:55 0 -                   

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. 
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. 

Year 11 - Year 12 Mr Cryan

KS4 Study Support / Hỗ trợ học tập khối 
KS4

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 luyện kiến thức và ôn bài trước các kỳ kiểm tra.

Year 10 - Year 13 Ms Bartram

Year 11 catcup class Thursday R344 15:15 16:15 0 -                   

"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 Marshall

Talent Club / Câu lạc bộ tài năng Thursday R135 15:15 16:15 20 -                   

Do you enjoy performing? Let's join with us in Talent club to prepare for Tet 
Assembly 2021 
Các em thích biểu diễn không? Hãy cùng tham gia CLB Tài năng để chuẩn bị 
cho Lễ hội Mừng Xuân 2021. 

Secondary Mr Huynh

Meditative Colouring / CLB Tô màu Ngẫm 
nghĩ

Thursday RM137 15:15 16:15 20 -                   

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 Akther

Tet Assembly performing / CLB Biểu diễn 
trong Buổi sinh hoạt Tết

Thursday R134 15:15 16:15 20 -                   Secondary Ms Nguyen



Python Club Thursday R.131 15:15 16:15 0 -                   

With the rapid development of technology in the last decade, programming and problem-
solving skills have increased substantially in importance, becoming two of the most 
demanding abilities sought by employers. Consequently, the number of students registering 
for Computer Science as their IGCSE, AS and A level subject has risen significantly. As a 
result, the club is created in order to support students having enthusiasm in Computer 
Science with basic knowledge toward one of the most well-known programming languages, 
Python. With the improvement in the knowledge of Python, students could pursue their 
studies with minimal difficulties, thus moving toward higher academic performances, and 
opportunities for their desired careers. Furthermore, when the gap existing between 
students and teachers is removed, the assistance for students could prove to be highly 
efficient, when students could exchange their thoughts freely with their peers for feedbacks. 
With the close interactions between the club leaders and Computer Science teachers (as 
advisors), the accuracy and relevance of the curriculum should be guaranteed. Besides, 
through the entertaining activities at the clubs, the interest of students toward programming 
could also be nurtured
Với sự phát triển công nghệ nhanh chóng trong thập niên vừa qua, kỹ năng lập trình và giải 
quyết vấn đề dần trở nên quan trọng hơn, đây là một trong hai kỹ năng được các nhà tuyển 
dụng tìm kiếm nhiều nhất. Do đó, số lượng học sinh đăng ký môn Khoa học Máy tính IGCSE, 
AS & A Level đã gia tăng một cách đáng kể. CLB này được tổ chức nhằm hỗ trợ những học 
sinh yêu thích bộ môn Khoa học Máy tính với kiến thức nền tảng trước khi tiếp cận các ngôn 
ngữ lập trình như Python. Khi cải thiện kiến thức về ngôn ngữ Python, các em có thể chọn 
những môn học có độ khó tối thiểu, từ đó đạt thành tích học tập cao hơn, và có cơ hội trúng 
tuyển vào những ngành nghề mong muốn. Hơn nữa, khi khoảng cách giữa học sinh và giáo 
viên không còn nữa, sự hỗ trợ dành cho các em có thể hiệu quả hơn, các em có thể tự do 
trao đổi ý tưởng với các bạn và nhận phản hồi. Với sự tương tác chặt chẽ giữa các trưởng 
CLB và giáo viên Khoa học Máy tính (người tư vấn), độ chính xác và tính tương thích của 
chương trình học sẽ được bảo đảm. Ngoài ra, qua những hoạt động giải trí trong CLB, các 
em cũng có thể sẽ càng yêu thích lập trình hơn. 

Year 10 - Year 13 Mr Walsh

Tet Assembly performing / CLB Biểu diễn 
trong Buổi sinh hoạt Tết

Thursday R.136 15:15 16:15 20
Students will practise for Tet Assembly including dancing and role plays. 
Các em sẽ tập luyện chuẩn bị cho Buổi sinh hoạt Tết bao gồm các hoạt động 
nhảy múa và đóng kịch. 

secondary Ms Nhi

Tet Assembly performing / CLB Biểu diễn 
trong Buổi sinh hoạt Tết

Thursday R132 12:25 13:25
Students will practise for Tet Assembly including dancing and role plays. 
Các em sẽ tập luyện chuẩn bị cho Buổi sinh hoạt Tết bao gồm các hoạt động 
nhảy múa và đóng kịch. 

Secondary Ms Lien



Activity/ Hoạt động Day/ Ngày
Where/ 
Phòng

Start/ Bắt 
đầu

End/ Kết 
thúc

Capacity/ 
Số lượng

 Cost/ Phí Description/ Mô tả
Year group/ 

Khối lớp
Coaches/ Giáo 

viên

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

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

Monday R309 15:15 16:15 0 -                      

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 tranh luận theo khuôn khổ của ủy ban LHQ. Thảo luận những 
vấn đề tác động đến người dân và các quốc gia. Tham gia CLB này sẽ tạo lợi thế 
cho các em khi nộp hồ sơ xét tuyển đại học. (Nhiều đại học có các CLB Mô hình LHQ 
riêng). Trong Mô hình LHQ có nhiều vị trí chẳng hạn như đại biểu, chính phủ, cơ 
quan báo chí hoặc ngoại trưởng. Đây sẽ là môi trường thích hợp với các em. CLB 
này đang phát triển ở Trường BVIS và những trường khác; các em hãy đăng ký 
tham gia CLB này. CLB phù hợp với học sinh Lớp 9 - Lớp 13. 

Year 09 - Year 13
Mr Grewal, Mr 

Livesey, Ms Selby

Board game/ Trò chơi cờ bàn Monday R313 15:15 16:15 28 -                      

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 Dobson

Secondary Swimming Squad / Đội 
tuyển bơi khối Trung học

Monday
Swimming 

Pool
15:15 16:15 0 -                      Secondary

U19 Table Tennis / Đội tuyển 
Bóng bàn U19

Monday
Table 
Tennis

15:15 16:15 0 -                      Year 11 - Year 13

School of Rock / CLB Nhạc Rock Monday R333 15:15 16:15 16 -                      

Would you like to perform some great pop/rock songs as part of a group? Would 
you like to learn or improve on an instrument 
(Guitar/keyboard/bass/drums/ukulele) or get better at singing? Well then, come 
and join "Middle 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 Mr. Fergus or Ms Hardiman if you want to 
know more. See you there!/
 Em có muốn biểu diễn các ca khúc nhẹ nhàng/sôi động và là một phần của của 
nhóm? Hay em có muốn phát triển kỹ năng chơi một nhạc cụ nào đó (ghi-ta, 
dương cầm, trống, ghi-ta điện, ukulele) hoặc muốn hát tốt hơn? Nếu vậy, hãy tham 
gia CLB này. Các em sẽ học một số kỹ năng mới, các bài hát phổ biến và có những 
cơ hội biểu diễn tuyệt vời. Hơn cả, các em sẽ có khoảng thời gian vui vẻ, cùng hát 
ca với một nhóm bạn mới. Hãy đến gặp thầy Fergus hoặc cô Hardiman nếu các em 
có thêm bất kỳ câu hỏi nào.

Year 05 - Year 09
Ms Hardiman, Mr 

Walker

U13 / U15 Table Tennis/ Đội 
tuyển bóng bàn U13 - U 15 
khối trung học Monday

Table 
Tennis 
Room

15:15 16:15 Year 07, Year 08, 
Year 09, Year 10

U13 Girls Football/ Bóng đá nữ 
U13 Monday

Sports 
Field

15:15 16:15

Year 07, Year 08
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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 0 1,750,000          

This club is for all students who have chose to take part in the Duke of Edinburgh 
International Bronze Award for 2020-21. Guidance and support will be provided 
and participants will develop skills necessary for the Adventurous Journey element 
of the award.
CLB này dành cho các em chọn tham gia Giải thưởng Quốc tế của Bá tước 
Edinburgh (giải Đồng) 2020-21. Các em sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ để phát triển 
các kỹ năng cần thiết trong Hành trình Phiêu lưu của giải thưởng.

Year 10
Mr Cryan,  
Shoesmith

U13 Boys Basketball/ Bóng rổ 
nam U13

Tuesday
Sports Hall 

1
15:15 16:15 0 -                      Year 07 - Year 08

U13 Girls Basketball/ Bóng rổ nữ 
U13

Tuesday
Sports Hall 

2
15:15 16:15 0 -                      Year 07 - Year 08

Tet Assembly performing / CLB 
Biểu diễn trong Buổi sinh hoạt 
Tết

Tuesday R132 12:25 13:25 20 -                      
Students will practise for Tet Assembly including dancing and role plays. / Các em 
sẽ tập luyện chuẩn bị cho Buổi sinh hoạt Tết bao gồm các hoạt động nhảy múa và 
đóng kịch. 

Secondary Ms Lien

Tet Assembly performing / CLB 
Biểu diễn trong Buổi sinh hoạt 
Tết

Tuesday R.136 15:15 16:15 20 -                      Secondary Ms Nhi

U13 Boys Football/ Bóng đá 
nam U13

Tuesday
Sports 
Field

15:15 16:15
Year 07, Year 08

Information Literacy Skill Club / 
Kỹ Năng đọc hiểu thông tin

Tuesday Library 15:15 16:15 15

Support students skills know how to select books, find the good information from 
different sources based on requests, and how to cite it right. 
Giúp học sinh phát triển kỹ năng chọn đầu sách, tìm kiếm thông tin mong muốn từ 
nhiều nguồn khác nhau và cách chọn đúng thông tin cần.

Secondary Ms Yen Le

Choir Club Wednesday R333 15:15 16:15 25 -                      

"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 Hardiman, Mr 

Walker

KS3 Photography class/ CLB nhiếp 
ảnh khối KS3

Wednesday R344 15:15 16:15 15

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 với đam mê nhiếp ảnh cũng như nâng cao kỹ 
năng chụp ảnh. Các em sẽ được học cách sử dụng máy ảnh kỹ thuật số, nhiều thể 
loại chụp khác nhau và học cách chỉnh ảnh

Secondary Mr Marshall

 U15 Girls Basketball/ Bóng rổ 
nữ U15

Wednesday
Sports Hall 
2

15:15 16:15
Year 09, Year 10

 U15 Girls Basketball/ Bóng rổ 
nữ U15

Wednesday
Sport Hall 
2

15:15 16:15
Year 09, Year 10

U15 Girls Football/ Bóng đá nữ 
U15

Wednesday
Sports 
Field

15:15 16:15
Year 09, Year 10

U19 Boys Badminton/ Cầu 
lông nam U19

Wednesday
Sports Hall

15:15 16:15
Year 11, Year 12, 
Year 13

U19 Girls Badminton/ Cầu 
lông nữ U19

Wednesday
Sports Hall

15:15 16:15
Year 11, Year 12, 
Year 13

Ms Lavender's art catch up Wednesday R334 15:15 16:15 20 -                      

"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 10 - Year 13 Ms Lavender
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 U15 Boys Basketball/ Bóng rổ 
nam U15

Wednesday
Sports Hall 

1
15:15 16:15 0 -                      Year 09 - Year 10

 U15 Girls Basketball/ Bóng rổ nữ 
U15

Wednesday
Sports Hall 

2
15:15 16:15 0 -                      Year 09 - Year 10

Year 13 Study Skills Club Wednesday Room 253 15:15 16:15 15 -                      

The aim of this club is to help transition students from AS to A2 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 Lowry

School Show Rehearsal/ 
Performance Biểu diễn toàn 
trường

Wednesday
Theatre/ 
Drama 
room

15:15 16:15 40 -                      

Do you enjoy performing and being on stage? In this club you will rehearse a full 
scale theatre production which you will perform to an audience in the theatre at 
the end of the term. This is a great chance to build your confidence, make friends 
and have a lot of fun while developing your skills in dance, drama and singing. 

Các em có thích trình diễn trên sân khấu không? Ở CLB này các em sẽ được làm 
quen với nghệ thuật biểu diễn nhằm chuẩn bị cho Buổi Biểu Diễn toàn trường 
trước các kháng giả tại Nhà hát của trường vào cuối học kỳ. Đây là cơ hội giúp các 
em có thêm sự tự tin, kết bạn và có nhiều niềm vui trong khi vẫn rèn luyện được 
các kỹ năng khác như vũ đạo, biễu diễn và ca hát

Secondary
Ms Lopez, Ms 
Mumby-Cole

Steam Makerspace / CLB Sáng 
tạo Công nghệ

Wednesday RM131 15:15 16:15 12 -                      

Makerspace is for you to build, use technology and learn new concepts. Using 
technology, you can piece together cards such as Micro:bit, Arduino and Raspberry 
Pii to create and amaze everyone.  Learn coding skills as you go along and have lots 
of fun! 
CLB Sáng tạo Công nghệ là nơi để các em phát triển, ứng dụng công nghệ và học 
những khái niệm mới. Thông qua công nghệ, các em có thể lắp đặt những bo mạch 
chẳng hạn như Micro:bit, Arduino và Raspberry Pii để tạo nên sản phẩm và khiến 
mọi người ngạc nhiên. Các em sẽ học kỹ năng lập trình và có những khoảnh khắc 
vui nhộn khi tham gia CLB này. 

Secondary Mr Walsh

Environmental Protection / CLB 
Bảo vệ Môi trường

Wednesday R301 15:15 16:15 20 -                      

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 Every

Talent Club / Câu lạc bộ tài năng Wednesday R135 15:15 16:15 20 -                      

Do you enjoy performing? Let's join with us in Talent club to prepare for Tet 
Assembly 2021.
Các em thích biểu diễn không? Hãy cùng tham gia CLB Tài năng để chuẩn bị cho Lễ 
hội Mừng Xuân 2021. 

Secondary Mr Huynh

Prop Making Club / CLB làm đạo 
cụ

Wednesday R133 15:15 16:15 10 -                      

If you join this club, you will have a chance to show your creativity through prop 
making  for Tet Assembly. 
Nếu tham gia CLB này, các em sẽ có dịp thể hiện sự sáng tạo khi làm đạo cụ chuẩn 
bị cho Lễ hội Mừng Xuân. 

Secondary Ms Do
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Rang Dong Communities Club Thursday R334 15:15 16:15 11 -                      

"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 Hardiman, Ms 
Marsch, Mr Tohill

Secondary Swimming Squad / Đội 
tuyển bơi khối Trung học

Thursday
Swimming 

Pool
15:15 16:15 0 -                      Secondary

Reading for fun / Cùng đọc cùng 
vui

Thursday Library 15:15 16:15 20 -                      

Let join us to read and laught 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 Le Hoang, Ms 
Nguyen

Year 12 Study Skills Club Thursday Room 253 15:15 16:15 15 -                      

The aim of this club is to help transition students from AS to A2 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 12 Mr Lowry

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

Thursday R141 12:25 12:55 0 -                      

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. 
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. 

Year 11 - Year 12 Mr Cryan

KS4 Study Support / Hỗ trợ học 
tập khối KS4

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 luyện kiến thức và ôn bài trước các kỳ kiểm tra.

Year 10 - Year 13 Ms Bartram

Year 11 catcup class Thursday R344 15:15 16:15 0 -                      

"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 Marshall

Talent Club / Câu lạc bộ tài năng Thursday R135 15:15 16:15 20 -                      

Do you enjoy performing? Let's join with us in Talent club to prepare for Tet 
Assembly 2021 
Các em thích biểu diễn không? Hãy cùng tham gia CLB Tài năng để chuẩn bị cho Lễ 
hội Mừng Xuân 2021. 

Secondary Mr Huynh

Meditative Colouring / CLB Tô 
màu Ngẫm nghĩ

Thursday RM137 15:15 16:15 20 -                      

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 Akther

Tet Assembly performing / CLB 
Biểu diễn trong Buổi sinh hoạt 
Tết

Thursday R134 15:15 16:15 20 -                      Secondary Ms Nguyen
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Python Club Thursday R.131 15:15 16:15 0 -                      

With the rapid development of technology in the last decade, programming and problem-
solving skills have increased substantially in importance, becoming two of the most 
demanding abilities sought by employers. Consequently, the number of students registering 
for Computer Science as their IGCSE, AS and A level subject has risen significantly. As a result, 
the club is created in order to support students having enthusiasm in Computer Science with 
basic knowledge toward one of the most well-known programming languages, Python. With 
the improvement in the knowledge of Python, students could pursue their studies with 
minimal difficulties, thus moving toward higher academic performances, and opportunities for 
their desired careers. Furthermore, when the gap existing between students and teachers is 
removed, the assistance for students could prove to be highly efficient, when students could 
exchange their thoughts freely with their peers for feedbacks. With the close interactions 
between the club leaders and Computer Science teachers (as advisors), the accuracy and 
relevance of the curriculum should be guaranteed. Besides, through the entertaining activities 
at the clubs, the interest of students toward programming could also be nurtured
Với sự phát triển công nghệ nhanh chóng trong thập niên vừa qua, kỹ năng lập trình và giải 
quyết vấn đề dần trở nên quan trọng hơn, đây là một trong hai kỹ năng được các nhà tuyển 
dụng tìm kiếm nhiều nhất. Do đó, số lượng học sinh đăng ký môn Khoa học Máy tính IGCSE, AS 
& A Level đã gia tăng một cách đáng kể. CLB này được tổ chức nhằm hỗ trợ những học sinh 
yêu thích bộ môn Khoa học Máy tính với kiến thức nền tảng trước khi tiếp cận các ngôn ngữ 
lập trình như Python. Khi cải thiện kiến thức về ngôn ngữ Python, các em có thể chọn những 
môn học có độ khó tối thiểu, từ đó đạt thành tích học tập cao hơn, và có cơ hội trúng tuyển 
vào những ngành nghề mong muốn. Hơn nữa, khi khoảng cách giữa học sinh và giáo viên 
không còn nữa, sự hỗ trợ dành cho các em có thể hiệu quả hơn, các em có thể tự do trao đổi ý 
tưởng với các bạn và nhận phản hồi. Với sự tương tác chặt chẽ giữa các trưởng CLB và giáo 
viên Khoa học Máy tính (người tư vấn), độ chính xác và tính tương thích của chương trình học 
sẽ được bảo đảm. Ngoài ra, qua những hoạt động giải trí trong CLB, các em cũng có thể sẽ 
càng yêu thích lập trình hơn. 

Year 10 - Year 13 Mr Walsh

Tet Assembly performing / CLB 
Biểu diễn trong Buổi sinh hoạt 

Tết
Thursday R.136 15:15 16:15 20

Students will practise for Tet Assembly including dancing and role plays. 
Các em sẽ tập luyện chuẩn bị cho Buổi sinh hoạt Tết bao gồm các hoạt động nhảy 
múa và đóng kịch. 

secondary Ms Nhi

Secondary table tennis club/ CLB 
bóng bàn

Thursday R240 15:15 16:15 17 -                      

"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 Oldfield

KS3 Study Support / Hỗ trợ học 
tập khối KS3

Thursday R149 15:15 16:15 0 -                      Year 07 - Year 09 Ms Bartram

Tet Assembly performing / CLB 
Biểu diễn trong Buổi sinh hoạt 

Tết
Thursday R132 12:25 13:25

Students will practise for Tet Assembly including dancing and role plays. / Các em 
sẽ tập luyện chuẩn bị cho Buổi sinh hoạt Tết bao gồm các hoạt động nhảy múa và 
đóng kịch. 

Secondary Ms Lien

U15 Boys Football/ Bóng đá 
nam U15 Thursday

Sports 
Field

15:15 16:15
Year 09, Year 10

U19 Boys Basketball/ Bóng rổ 
nam U19 Thursday Sports Hall

15:15 16:15
Year 11, Year 12, 
Year 13


