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What ís Fundinotots?
Fundinotots is a programme that enables your 
child/children to familiarise themselves with our 
school environment through relaxed, friendly, 
stay-and-play sessions.  

Focusing on the development of social and 
emotional skills, we offer a large variety of 
exciting play-and-learn activities: 

     • Painting 
     • Physical play in our soft-play room 
     • Exploratory play in the sand pit 
     • Waterplay and swimming 
     • Messy play and musical activities 

Refreshments are provided at each session for 
parents and children. 

Fundinotots là gì?
Chương trình Fundinotots mang 
tới một sân chơi thú vị, thân 
thiện cho các bé cùng gia đình 
làm quen với trường lớp. 

Chú trọng vào phát triển kỹ năng xã hội và 
cảm xúc cho bé, mỗi buổi học Fundinotots 
được thiết kế với các hoạt động chơi mà học đa 
dạng và bổ ích như: 
     • Vẽ tranh 
     • Hoạt động tại phòng chơi mềm 
     • Khám phá tại sân cát 
     • Làm quen với nước và bơi 
     • Chơi tự do và các buổi học nhạc 

Thức ăn nhẹ sẽ được phục vụ cho phụ huynh và 
các bé trong mỗi buổi học.



Phụ huynh Fundinotots nói gì

Ai có thê tham gia?
Fundinotots dành cho các bé từ 3 đến 36 tháng tuổi.  
Gia đình có thể lựa chọn cho bé tham gia cùng 1 
hoặc 2 thành viên trong gia đình tối đa 3 buổi mỗi 
tuần, mỗi buổi kéo dài 2 tiếng. 

What our parents say
My son joined Tots when he was 8 months old 
and has gone through each stage of the Early 
Years at BVIS. He really enjoyed attending the 
Fundinotots sessions. He developed well with 
his physical, social and emotional skills. He grew 
in confidence, was happy and joyful. I noticed 
that he was keen to explore things, confident to 
approach other children and felt quite 
comfortable to go to new places.
     - Parent of Tue Bao -

          Con trai tôi đã tham gia chương trình 
Fundinotots từ khi bé 8 tháng tuổi sau đó nhập 
học lớp Mầm Non tại BVIS. Bé yêu thích mỗi tiết 
học và phát triển các kỹ năng thể chất, cảm xúc 
và xã hội rất tích cực. Bé cũng đã trở nên tự tin, 
hòa đồng và vui vẻ hơn. Tôi cảm nhận được niềm 
đam mê khám phá mọi thứ và sự tự tin khi tiếp 
xúc cùng bạn bè hay các địa điểm mới ở bé.

- Phụ huynh của Tuệ Bảo -

Who is eligible to join?
Fundinotots is for children aged from 3 to 36 
months old.  
At BVIS we offer 3 sessions per week for children, 
each lasting 2 hours.  
You can attend 1, 2 or all 3 sessions. All children 
should be accompanied by a maximum of 2 
parents/guardians for the entire session. 

“Những mối quan hệ xung quanh ảnh hưởng đến toàn bộ các khía cạnh và 
giai đoạn phát triển của trẻ bởi chúng truyền đạt tới bé nhiều thông tin 
đồng thời định hình cách bé cảm nhận về thế giới.” 

“Children’s relationships affect all areas and stages of their development 
as they teach them about the world and, in turn, shape the way children 
see the world!” 
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You want the best for your child. So do we
You want the best for your child. So do we. 

Quý phụ huynh luôn mong muốn
những điều tốt đẹp nhất cho con.
BVIS cũng vậy. 


