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Monday Y1, Y2
Fine Motor Skills Club/ Rèn luyện kỹ 

năng vận động tinh  
 Free 

If you are interested in the world around you and improving your 

fine motor skills then join us./Nếu các em thích khoa học, phát triển 

kỹ năng vận động tinh thì hãy tham gia CLB này nhé.

Ms My Bui R009 15:15 16:15

Monday Y1, Y2 Maths Games/ Trò chơi với Toán  Free 
Children will enjoy some Maths related activities./ Các em sẽ được 

chơi những trò chơi liên quan đến Toán

Ms Phuong 

Pham Thi Hong
R219 15:15 16:15

Monday Y2, Y3
Beginner Mandarin Chinese/ Tiếng 

Hoa vỡ lòng
 Free 

A simple introduction to Chinese Mandarin. Learn basic greetings, 

numbers, days, colours and foods through fun songs and games. We 

will focus on speaking and listening skills, as well as Chinese 

geography and culture./ Đây là CLB tiếng Trung cơ bản và các em sẽ 

học cách chào hỏi, số đếm, các ngày trong tuần, màu sắc và các loại 

thức ăn qua các bài hát và trò chơi vui nhộn. Chúng ta sẽ tập trung 

vào các kỹ năng nghe và nói, cũng như văn  hóa và địa lý Trung Hoa.

Ms Anna Forrest R109 15:15 16:15

Monday Y2, Y3, Y4
Vocabulary Boost/ Tăng cường tiếng 

Anh
 Free 

In Vocabulary Boost club, you will play games and complete fun 

activities to expand your English vocabulary knowledge. You will 

review the vocabulary you are taught in class and you will also learn 

some more challenging words too! This club hopes to help you to 

become more confident at speaking English./ Ở CLB này, các em sẽ 

được tham gia các trò chơi và hoặt động cải thiện vốn hiểu biết về từ 

vựng của mình. Các me sẽ củng cố lại những từ vựng đã học trên lớp 

và học một số từ vựng khó hơn! CLB này mong muốn sẽ giúp các em 

tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

Ms Emily Purdy R119 15:15 16:15

Monday Y4 Story & Drama Club/ CLB đóng kịch  Free 

For your information only: Children in this club were selected by 

their class teachers./ Các em học sinh trong CLB này đã được chọn 

bởi giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Ms Emily Jones R210 15:15 16:15

Monday Y4, Y5, Y6
Backgammon club/ CLB cờ 

Backgammon
 Free 

Backgammon is an exciting board game for 2 players. It is one of the 

oldest games of all time, but it is lots of fun! If you love chess, you’ll 

love this game too. This club is for beginner players but children that 

have played before can join too!/ Backgammon là một bộ môn cờ 

thú vị dành cho hai người chơi. Đây có thể được coi là trò chơi cổ 

nhất dù bạn đang ở bất kỳ thời điểm nào nhưng vẫn rất vui mỗi khi 

chơi! Nếu các em yêu thích cờ vua, em cũng sẽ yêu thích trò chơi này. 

CLB này dành cho những em chưa biết về trò chơi, tuy nhiên những 

bạn học sinh nào đã chơi qua rồi vẫn có thể tham gia các em nhé.

Mr Max Coupland R102 15:15 16:15

Monday Y4, Y5, Y6 Sewing club / CLB may vá  Free 
Children learn and practice basic sewing skills. / Các em sẽ được học 

các kỹ năng may vá cơ bản.
Ms Van Dang R208 15:15 16:15

Monday
Y5, Y6, 

Y7, Y8, Y9
BVIS Music Band / Ban nhạc BVIS  Free 

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.

Ms Georgina 

Hardiman, Mr 

Fergus Walker

R333 15:15 16:15

Monday Y6
English Book Club/ Đọc sách tiếng 

Anh
 Free 

For your information only: This is an invitation-only book club for 

Year 6 students who love reading and discussing books in English. / 

Đây là CLB được chọn dành cho những bạn lớp 6 yêu thích đọc và 

thảo luận về sách tiếng Anh.

Mr Chris Hughes R206 15:15 16:15

Monday F 3 Chess 1/ Cờ vua 1           980,000 
F3 children learn the names of chess pieces and simple chess 

rules./Các em lớp F3 học tên các quân cờ và các luật chơi cờ đơn giản
R007 15:15 16:15

Monday Y2, Y3, Y4 Kung Fu / Võ Thuật       1,820,000 
Children learn the ancient skills of KungFu martial art./Các em học 

thế võ cổ truyền của môn võ KungFu.
R337 15:15 16:15

Season 3 clubs 2020-2021
3A : 01 March - 09 April  (06 wks)
3B : 10 May  - 11 June  (05 wks)
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Monday Y4, Y5, Y6 Junior Chef 2 / CLB Đầu bếp trẻ 2       3,960,000 

We have fun in the kitchen, no matter what your experience level, 

and introduce students to new and delicious foods from around the 

world. Come along and get cooking!/Các em sẽ có thời gian cùng vui 

học nấu ăn trong nhà bếp, dù các em đã có kinh nghiệm nấu ăn hay 

chưa, các em sẽ học nấu những món ăn mới và rất ngon trên thế giới. 

Hãy đến tham gia và cùng nấu ăn!

Sunken 

garden
15:15 16:15

Tuesday Y5, Y6 Chess 4/ Cờ vua 4           740,000 Children practise playing chess./Các em luyện tập kỹ năng chơi cờ. R213 15:15 16:15

Tuesday Y1, Y2 Chess 2/ Cờ vua 2           980,000 
Children will learn basic chess rules. /Câu lạc bộ dành cho các em 

bắt đầu học các luật chơi cơ bản.
R102 15:15 16:15

Tuesday Y1, Y2
GoKids sport 1 / Thể thao phối hợp 

cùng GoKids 1
      1,400,000 

Children participate in a wide range of physical activities which help 

them interact with others and develop their social and physical 

skills./Các em học sinh được tham gia vào các hoạt động đa dạng, 

giúp các em tương tác tốt với các bạn và phát triển kỹ năng thể chất 

song song với kỹ năng xã hội.

Main Hall 15:15 16:15

Tuesday Y1, Y2 Robotics TEKY/ Chế tạo robot       1,530,000 

By using sensors, the robot can detect hands of children or objects, 

switch on the lamp or move around. Also, kids can play a fun game 

by using a remote control./Không chỉ dừng lại ở việc lắp ráp, chế tạo 

các loại robot, trẻ còn có thể tự lập trình và điều khiển những chú 

robot của mình, trau dồi thêm các kiến thức tích hợp qua các trò 

chơi.

R108 15:15 16:15

Tuesday Y4, Y5, Y6 Coding TEKY/ Lập trình       1,530,000 

Students will learn coding by drag-and-drop visual programming 

and then connect blocks together to make programs. This places the 

focus on the logic behind the code. Once they’ve learned the basics, 

kids can transition to more traditional programming languages./Học 

sinh sẽ được học lập trình trực quan kéo thả câu lệnh, một nền tảng 

đào tạo lập trình online được sử dụng đào tạo phổ biến tại các 

trừờng học trên toàn thế giới để thiết kế và xây dựng các sản phẩm 

Game của chính mình.

R111 15:15 16:15

Tuesday F 3, Y1 Ballet 1 / Múa Ballet 1       2,090,000 

Children are led to recognise the difference between melodies and 

develop body control. Beginners : this group is intended for students 

who are interested in learning ballet but have never learnt 

before./Các em sẽ được học cách cảm nhận sự khác nhau giữa các 

giai điệu và phát triển khả năng điều khiển cơ thể nhịp nhàng. Lớp cơ 

bản: Dành cho học sinh thích học bộ môn ballet và tham gia lần đầu 

tiên.

Theatre 15:15 16:15

Tuesday Primary
RSFA football 2/ Bóng đá 2 (Buổi 

sáng)
      2,480,000 

Football in a fun, engaging and challenging environment delivered 

by highly qualified, experienced and sought after coaches. Our 

mission is to inspire every ‘Rising Star’ to develop their skills, 

confidence and performance, to help them be a better footballer 

each and every day. /CLB đá banh mang đầy niền vui, thử thách là 

tính tương tác, được huấn luyện bởi các HLV tài năng, kinh nghiệm 

và hội đủ các tiêu chuẩn giảng dạy. Sứ mệnh của chúng tôi là thôi 

thúc các Ngôi sao sắp sáng phát triển các kỹ năng, sự tự tin lẫn  kỹ 

thuật đá bóng của mình; giúp cho các em trở thành những cầu thủ 

hoàn thiện hơn mỗi ngày. 

Please note that there's no early school bus and you will need to 

drop off you child at Gate C in the morning./ Quý Phụ huynh vui lòng 

lưu ý sẽ không có tuyến xe buýt sớm cho CLB này. Nếu chọn tham 

gia, Quý phụ huynh sẽ đưa các em tới trường vào cổng C ngay trước 

giờ bắt đầu CLB.

Sport hall 07:30 08:15

Tuesday Y1, Y2, Y3
Sketching & Painting / Vẽ tranh và 

sơn màu nước
      3,080,000 

VINSPACE ART - This is very exciting and fun course for kids who love 

to draw. We will focus on improving fundamental drawing skills and 

aim to give the students a better understanding of drawing 

conventions./ Đây là một khóa học thú vị và vui nhộn dành cho các 

học sinh đam mê vẽ. Giáo viên sẽ tập trung phát triển những kỹ thuật 

vẽ chì căn bản để giúp học sinh hiểu rõ về các quy luật trong hội họa.

R215 15:15 16:15

Tuesday F 3, Y1
Junior Scientists/ Bé làm quen công 

nghệ
      3,850,000 

Snapology invites your little zoologists to analyze the differences 

between vertebrate and invertebrate, construct their way through 

the butterfly and frog life cycle, build reptiles, and examine the 

differences and similarities between insects and arachnids using Kid 

K'NEX® pieces. Your child will be too busy exploring the animal world 

to realize that they are gaining critical social, motor, and 

developmental skills./Snapology mời các nhà động vật học nhỏ 

phân tích sự khác biệt giữa động vật có xương sống và động vật 

không xương sống, xây dựng cách thức của chúng thông qua vòng 

đời của bướm và ếch, lắp ráp các loài bò sát và nghiên cứu sự khác 

và giống nhau giữa côn trùng và loài nhện bằng cách sử dụng các 

mảnh Kid K'NEX®. Các bé sẽ quá bận rộn khám phá thế giới động vật 

để nhận ra rằng các bé đang phát triển các kỹ năng xã hội, vận động 

và các kĩ năng quan trọng khác.

R113B 15:15 16:15
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Tuesday Y4, Y5, Y6 GameBots/ Sáng tạo Robot đồ chơi       3,850,000 

Calling all gamers! Have a blast creating robotic games each week 

while learning about robotics. Students will learn about gear ratio, 

sensors, programming, and pulleys as they create fun to play games. 

Whether creating a robotic hockey player, pinball machine, or a ring 

toss, your child is sure to have fun building, learning, and playing./ 

Chúng tôi kêu gọi tất cả các game thủ! Hãy tạo ra các trò chơi rô bốt 

đầy thú vị vào mỗi tuần khi tìm hiểu về rô bốt. Học sinh sẽ học về tỷ 

số truyền, cảm biến, lập trình và ròng rọc khi họ tạo ra các trò chơi. 

Cho dù tạo ra một người chơi khúc côn cầu bằng rô-bốt, máy bắn bi 

hay vòng ném, chắc chắn rằng các bạn nhỏ sẽ có được niềm vui khi 

xây dựng, học tập và vui chơi.

R113A 15:15 16:15

Tuesday Y2, Y3 Junior Chef 1 / CLB Đầu bếp trẻ 1       3,960,000 

We have fun in the kitchen, no matter what your experience level, 

and introduce students to new and delicious foods from around the 

world. Come along and get cooking!/Các em sẽ có thời gian cùng vui 

học nấu ăn trong nhà bếp, dù các em đã có kinh nghiệm nấu ăn hay 

chưa, các em sẽ học nấu những món ăn mới và rất ngon trên thế giới. 

Hãy đến tham gia và cùng nấu ăn!

Primary 

Dining 

Hall/Nhà 

ăn khối 

Tiểu học

15:15 16:15

Tuesday Y4, Y5, Y6 Violin 1 / Đàn Violin 1       5,440,000 

Improve your cognitive ability and increase your memory capacity. 

Countless studies have proven the benefits of music. Come to learn 

violin and enjoy./Âm nhạc giúp tăng cường khả năng nhận thức, cải 

thiện trí nhớ… Vô số nghiên cứu đã chứng minh những lợi ích mà âm 

nhạc đem lại. Hãy đến tham gia CLB Vĩ cầm.

R342A 15:15 16:15

Wednesday F 3
F3 Construction Club/ CLB xây dựng 

F3
 Free 

A club that will provide children the chance to engage in creative 

construction challenges each week./ Một CLB mà các em có cơ hội 

được tương tác để trải nghiệm những thử thách trong hoạt động xây 

dựng sáng tạo mỗi tuần.

Ms Tara Liscano R010 15:15 16:15

Wednesday Primary Leadership skill  Free 

Only for Community Leaders, House Captains (if they are free and 

wish to join in) and some students from our community partner, 

Pham Hung./ CLB chỉ dành riêng cho các Lãnh đạo Cộng đồng, Đội 

trưởng nếu các em muốn, và các em sẽ tham gia hoạt động cùng các 

bạn đến từ trường Tiểu học Phạm Hùng.

Ms Nga Huynh R209 15:15 16:15

Wednesday
Secondar

y, Y6

Environmental Protection / CLB Bảo 

vệ Môi trường
 Free 

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.

Mr Jon Every R301 15:15 16:15

Wednesday Y1, Y2, Y3 Basic Yoga 1/ Yoga cơ bản 1  Free 

Children will practise some basic yoga poses to increase strength, 

flexibility and coordination./Các em sẽ luyện tập một số tư thế yoga 

để phát triển thể lực, sự dẻo dai và khả năng phối hợp.

*** Children will need to bring their own yoga mats for this club./ Các 

em cần mang theo thảm yoga khi tham gia CLB này.

Ms Linh Nguyen R006 15:15 16:15

Wednesday Y1, Y2, Y3 Creativity Club/CLB Sáng tạo  Free 

Creativity club will explore different forms of creativity and making 

things each week- colouring, slime, lego, arts and crafts projects./ 

CLB Sáng tạo sẽ mang đến các hoạt động sáng tạo đa dạng vào mỗi 

tuần bao gồm tô màu, làm slime, chơi lego và các hoạt động thủ 

công.

Ms Anna Welch R108 15:15 16:15

Wednesday Y2, Y3 Learning playzone/ Chơi mà học  Free 

The children will have a chance to improve learning skills by 

Learning Areas such as Art, Constructions, Lego and Small World./ 

Các em sẽ cơ hội phát triển các kỹ năng học tập thông qua các góc 

chơi với mục đích học tập như: Góc tạo hình, góc Lego, Góc xây dựng 

và Thế giới nhỏ.

Ms Ngoc Hien Le R103 15:15 16:15

Wednesday Y4 Maths Club 1/CLB Toán 1  Free 

For your information only: Children in this club were selected by 

each class in Season 1./ Các em học sinh trong CLB này đã được chọn 

bởi các lớp từ mùa 1.

Ms Tram Vu R110 15:15 16:15

Wednesday Y4, Y5, Y6 Basic Yoga 2 / Yoga căn bản 2  Free 

Children will practise some basic yoga poses to increase strength, 

flexibility and coordination./Các em sẽ luyện tập một số tư thế yoga 

để phát triển thể lực, sự dẻo dai và khả năng phối hợp.

*** Children will need to bring their own yoga mats for this club./ Các 

em cần mang theo thảm yoga khi tham gia CLB này.

Ms Phuc Tran
Imaginariu

m
15:15 16:15
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Wednesday Y4, Y5, Y6 Homework club/ CLB Bài tập về nhà  Free 

Do you find it hard to complete your Homework? Join this club & 

improve your independent learning skills./ Các em có gặp khó khăn 

khi hoàn thành Bài tập về nhà không? Hãy tham gia CLB và phát 

triển kỹ năng học tập độc lập các em nhé.

Ms Khuyen Tran R219 15:15 16:15

Wednesday Y4, Y5, Y6 Middle School Choir/Dàn đồng ca  Free 

Do you enjoy singing as part of a group? I'm sure you will enjoy the 

Middle School Choir club. The emphasis is on singing together for 

fun, and developing group performing skills. A varied repertoire, 

from pop through jazz to classics. Be perpared to sing in English, 

Vietnamese and perhaps other languages as well. No auditions, no 

expectation of previous experience, all welcome. See you in R333. 

Các em thích hát đồng ca không? Chắc chắn các em sẽ cảm thấy rất 

thú vị khi tham gia dàn đồng ca. Mục đích của CLB này là ca hát để 

giải trí và phát triển kỹ năng biểu diễn theo nhóm. Đây là một 

chương trình đa dạng gồm các thể loại nhạc pop, jazz cho đến nhạc 

cổ điển. Không cần thử giọng, không cần kinh nghiệm, tất cả các em 

đều được chào đón! Hẹn gặp các em ở phòng 214.

Ms Georgina 

Hardiman, Mr 

Fergus Walker

R333 15:15 16:15

Wednesday Y4, Y5, Y6 Trivia Club/ CLB đố vui  Free 

This is a club for children who like learning facts about different 

topics and taking quizzes to test their knowledge./ CLB này dành cho 

những em học sinh nào yêu thích kho tàng kiến thức thực tiễn ở 

nhiều chủ đề khác nhau và hoàn thành các bài khiểm tra vốn kiến 

thức của mình.  

Ms Emily Hughes R206 15:15 16:15

Wednesday Y4, Y5, Y6 Weaving club / CLB đan sợi  Free 

Children learn basic weaving skills using different material such as 

paper, wool, ribbons, pipe cleaners and fabric, to create different 

products./ Các em học các kỹ năng đan sợi cơ bản bằng cách sử dụng 

nhiều vật liệu khác nhau như giấy, len, dây ru-băng, sợi kẽm nhung, 

vải... để tạo ra sản phẩm. 

Ms Yen Pham R203 15:15 16:15

Wednesday Y5, Y6
Learning to play Ukulele/ Học chơi 

nhạc cụ Ukulele
 Free 

Children learn to play ukulele basic chords. Students do not need to 

bring a ukulele to school but they should own a ukulele at home to 

practise./Các em học các hợp âm cơ bản để chơi đàn Ukulele. Học 

sinh không cần mang theo đàn đến trường, tuy nhiên, các em cần có 

1 cây đàn Ukulele ở nhà để có thể luyện tập.

Mr Dylan Sears R113 15:15 16:15

Wednesday Y5, Y6 Maths Club 2/CLB Toán 2  Free 

For your information only: Children in this club were selected by 

each class in Season 1./ Các em học sinh trong CLB này đã được chọn 

bởi các lớp từ mùa 1.
Ms Yen Tran R211 15:15 16:15

Wednesday Y5, Y6 Painting/ Vẽ tranh  Free 

 It is said that holding a paintbrush can trigger your mind to start 

imagining. Having a habit of drawing can improve your 

communication skills and boost your confidence when creating 

something new. Join us or not it is your choice!/ Có ai đó đã nói rằng 

mỗi khi chúng ta cầm cọ vẽ lên trí não của chúng ta sẽ bắt đầu tưởng 

tượng. Thói quen vẽ tranh có thể phát triển những kỹ năng giao tiếp 

và đẩy mạnh sự tự tin của các em mỗi khi các em sáng tạo ra một 

điều gì mới mẻ.  Việc tham gia vào câu lạc bộ này hay không chính là 

lựa chọn của các em đấy!

Ms Suong 

Nguyen
R121 15:15 16:15

Wednesday
Y5, Y6, 

Y7, Y8, Y9
Philosophy for Children (P4C)  Free 

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!

Ms Claire 

Donnelly
R039 15:15 16:15

Wednesday
Y2, Y3, 

Y4, Y5, Y6
Ballet 2/ Múa Ballet 2       2,090,000 

Children are led to recognise the difference between melodies and 

develop body control. Ballet is a classic kind of performance dance 

which originated in Italy. Although ballet is a very demanding dance 

in terms of technique, it can also be learnt by non-professional 

dancers as a hobby./Các em sẽ  học cách cảm nhận sự khác nhau 

giữa các giai điệu và phát triển khả năng điều khiển cơ thể nhịp 

nhàng. Ballet là một môn múa chính thống thường được liên tưởng 

dành cho giới quý tộc bắt nguồn từ Ý, chủ yếu dựa trên nền nhạc cổ 

điển và đòi hỏi rất khắt khe về mặt kỹ thuật.

R337 15:15 16:15



( )

Wednesday Y4, Y5, Y6
PJ Tennis AM2/ CLB Quần vợt Buổi 

sáng 2
      2,700,000 

For those who have developed skills sufficiently through Mini Red. 

Using low compression balls and modified court sizes, rules are 

adapted to develop the confidence and ability of the players 

covering coordination, movement exercises and techniques and 

match play games./ Dành cho những bé đã xây dựng đủ những kỹ 

năng cần thiết thông qua những lớp học với bóng đỏ. Sử dụng bóng 

có độ nén thấp, kích thước sân và các quy tắc được điều chỉnh lại cho 

phù hợp để phát triển những kỹ năng di chuyển, kỹ thuật và sự tự tin 

thông qua những trận đấu.

Mr Steve Kenny Sport hall 07:30 08:15

Wednesday Y4, Y5, Y6
Fundamental 3D Art / Kỹ năng dựng 

hình 3D cơ bản
      3,080,000 

VINSPACE ART - Children will learn to explore form, space, function 

and structure of objects and be able to construct their own models 

of object such as spaceships, cars, dolls etc./Học viên sẽ được tìm 

hiểu và khám phá sâu hơn về hình dạng, không gian, cấu trúc của 

chủ thể và tạo dựng cấu trúc/mô hình riêng theo ý tưởng như tàu vũ 

trụ, xe hơi, búp bê v.v.

R215 15:15 16:15

Wednesday
Y3, Y4, 

Y5, Y6
I – ROBOT  / Chế Tạo Rôbốt       3,620,000 

An introduction to robotics using your very own robotic kit./Học sinh 

sẽ tìm hiểu về kỹ thuật chế tạo rôbốt với bộ đồ nghề của riêng mình.
R204 15:15 16:15

Thursday Primary House Captains and Curators  Free 

For your information only: Children in this club were selected by 

each class in Season 1./ Các em học sinh trong CLB này đã được chọn 

bởi các lớp từ mùa 1.

Ms Laura 

Kebschull
R206 15:15 16:15

Thursday Primary Student Council  Free 

For your information only: Children in Student Council  are voted for 

by each class in season 1./ Các em học sinh trong Hội học sinh được 

bầu bởi các lớp từ mùa 1.

Mr Matthew 

Thomas
R207 15:15 16:15

Thursday Y1, Y2 STEAM CLUB 1 / CLB tổng hợp 1  Free 

STEAM stands for science, technology, engineering, arts and 

mathematics. This club will enable the children to apply their 

learning in practical ways. It will also help them develop their skills 

in problem solving and critical thinking. If you like challenges and 

enjoy building things and experimenting, then this is the club for 

you./ CLB tổng hợp các môn khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán. 

CLB giúp các em thực hành và áp dụng các kiến thức đã học, đồng 

thời giúp phát triển các kỹ năng của các em trong việc giải quyết các 

vấn đề và có những suy nghĩ tích cực hơn. Nếu các em thích thử 

thách và mong muốn được trải nghiệm và xây dựng, đây chính là CLB 

dành cho các em.

Ms Chrissy 

Arguilla
R005 (ELC) 15:15 16:15

Thursday Y1, Y2, Y3
Lego & Building Club/CLB Lego và 

Xây dựng
 Free 

Children use their creativity and imagination to build and be 

inventive with lego. Come and join the fun!/Các em có cơ hội được 

sáng tạo và phát huy trí tưởng tượng của mình qua việc xây dựng và 

thiết kế các mô hình lắp ráp lego!

Mr Benjamin 

Brown
R101 15:15 16:15

Thursday Y2, Y3 Book Illustrations / Minh họa sách  Free 

In this club, Y2 and Y3 children will spend time illustrating a piece of 

writing by drawing or painting. They will also have the opportunity 

to write creatively to describe a picture of their choice. /CLB này 

dành cho những học sinh lớp 2 và lớp 3 nào muốn dành thời gian vẽ 

minh họa cho một bài viết ngắn. Các em cũng có thể làm ngược lại 

bằng cách viết một đoạn văn ngắn để mô tả một bức tranh.

Ms Ha Nguyen R104 15:15 16:15

Thursday
Y2, Y3, 

Year 12
Reading for fun / Cùng đọc cùng vui  Free 

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.

Ms Ha Le Hoang, 

Ms Truc Nguyen
Library 15:15 16:15

Thursday Y4, Y5, Y6
Digital Leaders/Nhà lãnh đạo Kỹ 

thuật số
 Free 

For your information only: Children in this club were selected by 

each class in Season 1./ Các em học sinh trong CLB này đã được chọn 

bởi các lớp từ mùa 1.

Ms Hannah 

Drabwell
R201 15:15 16:15

Thursday Y4, Y5, Y6
Mindful Colouring In/ Tô màu thiền 

định
 Free 

Do you enjoy spending time focusing on some colouring in that you 

can actually finish and spend your time enjoying? Mindful Colouring 

asks us to focus on how we choose and apply colour in a design to 

bring our awareness to the present moment. This process is similar 

to meditation, we let go of any thoughts about tomorrow or 

yesterday, or what we are going to do when we finish. “In this 

current moment, I am colouring in./ Các em có thích tập trung vào 

việc hoàn thành tranh tô màu của mình cũng như thư giãn trong quá 

trình tô màu hay không? Câu lạc bộ tô màu này đòi hỏi các em phải 

tập trung vào lựa chọn của mình, cũng như cách chọn lựa các màu 

sắc để tạo nên những mẫu tô màu đẹp,  giúp em có được cảm nhận ở 

thời điểm hiện tại. Hoạt động này cũng tương tự như thiền, chúng ta 

sẽ bỏ qua những suy nghĩ về ngày hôm qua, nhwungx suy nghĩ về 

ngày mai, và cả những gì chúng ta dự định làm ngay sau khi hoàn 

thành hoạt động. Thay vào đó, chúng ta chỉ tập trung, “Ngay tại thời 

điểm này, tôi đang tô màu.”  

Ms Jessica 

Ashforth
R221 15:15 16:15



( )

Thursday Y4, Y5, Y6
STEAM club - Electronics/ Tổng họp - 

 Điện tử
 Free 

Use a range of cool electronics equipment to build STEAM projects 

and invent the future!/ Sử dụng các thiết bị điện độc đáo để thiết lập 

các dự án Khoa học tổng hợp và kiến tạo tương lai.

Mr Daniel Penson R111 15:15 16:15

Thursday Y5, Y6
Coding games/ Các trò chơi về mã 

và lập trình
 Free 

This Club is for Y5 and Y6 children who would like to develop their 

computer coding and programming skills./CLB này dành cho các em 

lớp 5 và lớp 6 thích phát triển kỹ năng đọc mã và lập trình.

Mr Matthew Fahy R202 15:15 16:15

Thursday Y3, Y4 Chess 3/ Cờ vua 3           860,000 

Children will learn basic chess rules and practise playing chess. /Câu 

lạc bộ dành cho các em bắt đầu học các luật chơi cơ bản luyện tập kỹ 

năng chơi cờ.

R114 15:15 16:15

Thursday F 3, Y1
GoKids sport 2 / Thể thao phối hợp 

cùng GoKids 2
      1,400,000 

Children participate in a wide range of physical activities which help 

them interact with others and develop their social and physical 

skills./Các em học sinh được tham gia vào các hoạt động đa dạng, 

giúp các em tương tác tốt với các bạn và phát triển kỹ năng thể chất 

song song với kỹ năng xã hội.

Theatre 15:15 16:15

Thursday Y3, Y4, Y5
Makers Empire 3D TEKY/ Công nghệ 

tạo hình 3D TEKY
      1,530,000 

Children use electrical devices to design their 3D models./Các em 

được sử dụng các thiết bị điện tử để thiết kế các mô hình 3D theo sự 

sáng tạo của mình.

R 112 15:15 16:15

Thursday Primary
RSFA football 3/ Bóng đá 3(Buổi 

sáng)
      2,480,000 

Football in a fun, engaging and challenging environment delivered 

by highly qualified, experienced and sought after coaches. Our 

mission is to inspire every ‘Rising Star’ to develop their skills, 

confidence and performance, to help them be a better footballer 

each and every day. /CLB đá banh mang đầy niền vui, thử thách là 

tính tương tác, được huấn luyện bởi các HLV tài năng, kinh nghiệm 

và hội đủ các tiêu chuẩn giảng dạy. Sứ mệnh của chúng tôi là thôi 

thúc các Ngôi sao sắp sáng phát triển các kỹ năng, sự tự tin lẫn  kỹ 

thuật đá bóng của mình; giúp cho các em trở thành những cầu thủ 

hoàn thiện hơn mỗi ngày. 

Please note that there's no early school bus and you will need to 

drop off you child at Gate C in the morning./ Quý Phụ huynh vui lòng 

lưu ý sẽ không có tuyến xe buýt sớm cho CLB này. Nếu chọn tham 

gia, Quý phụ huynh sẽ đưa các em tới trường vào cổng C ngay trước 

giờ bắt đầu CLB.

Sport hall 07:30 08:15

Thursday Y4, Y5, Y6
Multimedia Art / Mỹ thuật đa 

phương tiện
      3,080,000 

VINSPACE ART - Children will get to be familiar with the large body of 

artworks, crafts, sculptures, and the techniques used in creating 

masterpieces, such as paintings, card making, printings etc. The 

activities will help children to think creatively as well as develop 

their art skills./Học viên sẽ sáng tác những tác phẩm nghệ thuật, 

thực hành thủ công, tạo dáng và những kĩ thuật được sử dụng trong 

những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc như tranh vẽ, thiệp, in ấn.. 

Những hoạt động được đưa ra sẽ giúp học sinh phát huy được khả 

năng sáng tạo cũng như rèn luyện những kĩ năng nghệ thuật cần 

thiết.

R215 15:15 16:15

Thursday Y1, Y2, Y3
Brick Art and Design Lab/ Sáng tạo 

nghệ thuật cùng Lego
      3,850,000 

As your child learns about different types of art and the periods in 

which they were created, children will also be interpreting what they 

see and creating their own works of art out of LEGO® bricks. In 

Snapology’s Brick Art and Design Lab class, children will draw 

inspiration and guidance from great works of art like Da Vinci’s 

“Mona Lisa,” Van Gogh’s “Starry Night,” Wright’s “Falling Water,” and 

so many more! By the end of the experience, your child will be able 

to not only share information about famous artists, art forms, and 

art movements, but create their own unique works of art that reach 

beyond the past and into the future./Khi con bạn tìm hiểu về các loại 

hình nghệ thuật khác nhau và các thời kỳ chúng được tạo ra, các bé 

cũng sẽ diễn giải những gì mình nhìn thấy và tạo ra các tác phẩm 

nghệ thuật của riêng mình từ những viên gạch LEGO. Trong lớp học 

Brick Art and Design Lab của Snapology, các em sẽ được tạo cảm 

hứng và hướng dẫn từ các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời như “Mona 

Lisa” của Da Vinci, “Starry Night” của Van Gogh, “Falling Water” của 

Wright, và nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng khác! Đến cuối bài 

học, con bạn sẽ không chỉ có thể chia sẻ thông tin về các nghệ sĩ nổi 

tiếng, các loại hình nghệ thuật và phong trào nghệ thuật mà còn có 

thể tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo của riêng mình, vượt xa 

quá khứ và tương lai.

R113A 15:15 16:15



( )

Thursday Y4, Y5, Y6
Amusement Park Engineering/Kỹ sư 

thiết kế Công viên giải trí
      3,850,000 

We bet your child loves going to amusement parks to experience the 

variety of fast, dropping, and spinning rides, but have they ever 

thought about the science that goes into building those rides and 

the people who are responsible for designing them? In Snapology’s 

Amusement Park Engineering class, children will become engineers 

of their own amusement park rides and will learn the core physics 

and engineering concepts used to make a ride thrilling!/ Chúng tôi 

đảm bảo rằng các em học sinh khó mà cưỡng lại việc đi chơi ở các 

công viên giải trí để được trải nghiệm sự đa dạng về các trò chơi cũng 

như về tốc độ, sự thả rơi và các vòng xoay nhưng các em đã bao giờ 

nghĩ về khoa học xây dựng những trò chơi ấy như thế nào và những 

người chịu trách nhiệm thiết kế chúng là ai chưa? Trong lớp Kỹ sư 

công viên giải trí của Snapology, những bạn nhỏ không chỉ trở thành 

kỹ sư của công viên giải trí của riêng họ mà còn học thêm về những 

yếu tố vật lý quan trọng và các khái niệm kỹ thuật được sử dụng để 

thực hiện một chuyến đi đầy thú vị và kịch tính!

R113B 15:15 16:15

Thursday Y4, Y5, Y6 Flute / Thổi sáo       5,440,000 

Improve your cognitive ability and increase your memory capacity. 

Countless studies have proven the benefits of music. Come to learn 

flute and enjoy./Âm nhạc giúp tăng cường khả năng nhận thức, cải 

thiện trí nhớ… Vô số nghiên cứu đã chứng minh những lợi ích mà âm 

nhạc đem lại. Hãy đến tham gia CLB thổi sáo.

R342B 15:15 16:15

Thursday Y4, Y5, Y6 Violin 2/ Đàn Violin 2       5,440,000 

Improve your cognitive ability and increase your memory capacity. 

Countless studies have proven the benefits of music. Come to learn 

violin and enjoy./Âm nhạc giúp tăng cường khả năng nhận thức, cải 

thiện trí nhớ… Vô số nghiên cứu đã chứng minh những lợi ích mà âm 

nhạc đem lại. Hãy đến tham gia CLB Vĩ cầm.

R342A 15:15 16:15

Friday
Y3, Y4, 

Y5, Y6
RSFA football/ Bóng đá 1       2,480,000 

Football in a fun, engaging and challenging environment delivered 

by highly qualified, experienced and sought after coaches. Our 

mission is to inspire every ‘Rising Star’ to develop their skills, 

confidence and performance, to help them be a better footballer 

each and every day. /CLB đá banh mang đầy niền vui, thử thách là 

tính tương tác, được huấn luyện bởi các HLV tài năng, kinh nghiệm 

và hội đủ các tiêu chuẩn giảng dạy. Sứ mệnh của chúng tôi là thôi 

thúc các Ngôi sao sắp sáng phát triển các kỹ năng, sự tự tin lẫn  kỹ 

thuật đá bóng của mình; giúp cho các em trở thành những cầu thủ 

hoàn thiện hơn mỗi ngày. 

Field/Sân 

cỏ
15:15 16:15

Friday Y1, Y2, Y3
PJ Tennis AM1/ CLB Quần vợt Buổi 

sáng 1
      2,700,000 

Mini Red: Played on half the size of a tennis court with short racquets 

and soft balls, an emphasis is placed on movement and 

coordination to build confidence through various ball skills, fun 

games and rallying./Các bé sẽ được chơi trên sân có diện tích bằng 

1/2 sân lớn cùng với vợt nhỏ và banh mềm. Quá trình luyện tập sẽ 

tập trung vào kỹ năng di chuyển, phối hợp và xây dựng sự tự tin 

thông qua nhiều kỹ năng chơi bóng và các trò chơi tập thể vui nhộn.

Mr Steve Kenny Sport hall 07:30 08:15

Friday Y1, Y2, Y3 PJ Tennis 1/ CLB Quần vợt 1       3,180,000 

Mini Red: Played on half the size of a tennis court with short racquets 

and soft balls, an emphasis is placed on movement and 

coordination to build confidence through various ball skills, fun 

games and rallying./Các bé sẽ được chơi trên sân có diện tích bằng 

1/2 sân lớn cùng với vợt nhỏ và banh mềm. Quá trình luyện tập sẽ 

tập trung vào kỹ năng di chuyển, phối hợp và xây dựng sự tự tin 

thông qua nhiều kỹ năng chơi bóng và các trò chơi tập thể vui nhộn.

Mr Steve Kenny R337 15:15 16:15

Friday Y4, Y5, Y6 PJ Tennis 2/ CLB Quần vợt 2       3,180,000 

For those who have developed skills sufficiently through Mini Red. 

Using low compression balls and modified court sizes, rules are 

adapted to develop the confidence and ability of the players 

covering coordination, movement exercises and techniques and 

match play games./ Dành cho những bé đã xây dựng đủ những kỹ 

năng cần thiết thông qua những lớp học với bóng đỏ. Sử dụng bóng 

có độ nén thấp, kích thước sân và các quy tắc được điều chỉnh lại cho 

phù hợp để phát triển những kỹ năng di chuyển, kỹ thuật và sự tự tin 

thông qua những trận đấu.

Mr Steve Kenny Sport hall 15:15 16:15

Friday
Y5, Y6, 

Y7, Y8, Y9
Gym Kraft/ Thể dục thể thao       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

Mr Steve Kenny Main Hall 15:15 16:15



( )

Saturday Y1, Y2, Y3 RSFA football/ Bóng đá 5       2,500,000 

Football in a fun, engaging and challenging environment delivered 

by highly qualified, experienced and sought after coaches. Our 

mission is to inspire every ‘Rising Star’ to develop their skills, 

confidence and performance, to help them be a better footballer 

each and every day. /CLB đá banh mang đầy niền vui, thử thách là 

tính tương tác, được huấn luyện bởi các HLV tài năng, kinh nghiệm 

và hội đủ các tiêu chuẩn giảng dạy. Sứ mệnh của chúng tôi là thôi 

thúc các Ngôi sao sắp sáng phát triển các kỹ năng, sự tự tin lẫn  kỹ 

thuật đá bóng của mình; giúp cho các em trở thành những cầu thủ 

hoàn thiện hơn mỗi ngày. 

Mr Steve Kenny Sport Hall 08:30 09:30

Saturday Y4, Y5, Y6 RSFA football / Bóng đá 4       2,500,000 

Football in a fun, engaging and challenging environment delivered 

by highly qualified, experienced and sought after coaches. Our 

mission is to inspire every ‘Rising Star’ to develop their skills, 

confidence and performance, to help them be a better footballer 

each and every day. /CLB đá banh mang đầy niền vui, thử thách là 

tính tương tác, được huấn luyện bởi các HLV tài năng, kinh nghiệm 

và hội đủ các tiêu chuẩn giảng dạy. Sứ mệnh của chúng tôi là thôi 

thúc các Ngôi sao sắp sáng phát triển các kỹ năng, sự tự tin lẫn  kỹ 

thuật đá bóng của mình; giúp cho các em trở thành những cầu thủ 

hoàn thiện hơn mỗi ngày. 

Mr Steve Kenny
Field/Sân 

cỏ
08:30 09:30

Saturday

Primary, 

Secondar

y

Swimming - advanced level 3       3,000,000 

At this stage swimmers are expected to be able to swim breaststroke 

and front crawl confidently, without the need to use floatation aids 

to do so. Lessons are not only structured to refine and build upon 

existing skill, but will help improve speed as well. Swimmers will 

begin to learn backstroke and butterfly stroke and learn individual 

personal survival water skills./ Ở giai đoạn này các vận động viên bơi 

lội của chúng ta đã phải có thể bơi ếch và bơi sải một cách tự tin mà 

không cần sự trợ giúp của bất cứ thiết bị dụng cụ hỗ trợ bơi nào. Các 

bài tập không chỉ được thiết kế để củng cố và xây dựng trên nền tảng 

những kỹ năng đã có sẵn, các em m cũng sẽ được phát triển cả về tốc 

độ bơi. Các em sẽ bắt đầu học các tư thế bơi ngửa và bơi bướm cũng 

như các kỹ năng sinh tồn ở dưới nước trong khóa này.

 Mr Tam Nguyen
Swimming 

Pool
10:00 11:00

Saturday

Primary, 

Secondar

y

Swimming - advanced level 4       3,000,000 

At this stage swimmers will not need flotation aids and are expected 

to be able to swim confidently in at least three out of the four 

swimming strokes. These strokes include breaststroke, backstroke, 

butterfly and front crawl. Lessons are structured to refine all 

swimming stroke technique, including turns and dives. Lessons will 

build upon existing individual personal survival water skills, improve 

speed and endurance./ Ở giai đoạn này các em học sinh không cần 

sử dụng các thiết bị hỗ trợ bơi và các em có thể bơi một cách tự tin ít 

nhất 3 trong số 4 kiểu bơi cơ bản. Những kiểu bơi này bao gồm bơi 

ếch, bơi sải, bơi bướm và bơi ngửa. Các bài tập được thiết kế nhằm 

củng cố và luyện tập tất cả các kỹ thuật bơi bao gồm cả việc xoay 

người và lặn. Dựa trên nền tảng những kỹ năng sinh tồn dưới nước, 

các b ài tập sẽ phát triển cả tốc độ lẫn sức bền. 

 Mr Tam Nguyen
Swimming 

Pool
11:00 12:00

Saturday

Primary, 

Secondar

y

Swimming level 1 (basic)       3,000,000 

At this stage swimmers learn the core aquatic skills through fun and 

enjoyment helping to build water confidence and develop 

movement skills in water. Lessons are structured around fun, 

interactive play to develop a strong leg kick action, a good body 

position, but also emphasising the importance of water safety and 

swimming pool rules. This level is aimed at entry level and non-

swimmers. / Ở giai đoạn này các em sẽ được học tập các kỹ năng cơ 

bản khi ở dưới nước thông qua những những hoạt động vui nhộn và 

thú vị nhằm xây dựng sự tự tin khi ở dưới nước, cũng như phát triển 

các kỹ năng bơi lội. Các tiết học sẽ được thiết kế thật vui nhộn cùng 

các trò chơi mang tính tương tác cao nhằm phát triển phản xạ đã 

chân dưới nước, học cách giữ cho cơ thể thăng bằng khi thả nổi; 

đồng thời cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ cho bản 

thân an toàn khi tham gia bơi lội và những quy định ở khu vực hồ 

bơi. Đây là cấp độ cơ bản nhất và dành cho những em học sinh hoàn 

toàn chưa biết bơi lội. 

 Mr Tam Nguyen
Swimming 

Pool
08:00 09:00



( )

Saturday

Primary, 

Secondar

y

Swimming level 2 (basic)       3,000,000 

At this stage swimmers should be confident to swim without teacher 

assistance, however swimmers will still require swim flotation aids 

to help with propulsion through the water.  Front crawl and breast 

stroke are the two swimming strokes learnt at this stage./ Ở giai 

đoạn này các em học sinh cần sự tự tin trong bơi lội ngay cả khi 

không có sự hỗ trợ của giáo viên, tuy nhiên các em vẫn cần các dụng 

cụ hỗ trợ để để có thể nổi và sự trợ giúp để có thể đạp chân đấy 

người tiến về phía trước. Bơi ếch và bơi sải là hai hình thức bơi lội mà 

các em sẽ được học trong khóa này.

 Mr Tam Nguyen
Swimming 

Pool
09:00 10:00

Saturday Y1, Y2, Y3 Basketball/ Bóng rổ 2       3,000,000 

Basketball is a dynamic fun team sport and a great way to promote 

your child’s health and wellbeing, helping them to grow both fitter 

and stronger. Students will learn individual physical literacy skills 

such as passing, catching, changing direction and hand eye 

coordination. / Bóng rổ là một môn thể thao đồng đội năng động và 

thú vị,  đây là một hình thức trau dồi sức khỏe thể chất lẫn tinh thần 

cho các em học sinh, giúp cho các em có thể phát triển thể trạng một 

cách cân đối và khỏe mạnh. Các em học sinh sẽ được học các kỹ 

năng thể chất cá nhân cơ bản như chuyền bóng, bắt bóng, di chuyển 

thay đổi vị trí cũng như phối hợp giữa tay và mắt.

Mr Nhan Nguyen Sport Hall 09:30 10:30

Saturday Y4, Y5, Y6 Basketball/ Bóng rổ 1       3,000,000 

Basketball is a dynamic fun team sport and a great way to promote 

your child’s health and wellbeing, helping them to grow both fitter 

and stronger. Students will further develop their physical literacy 

skills such as passing, catching, changing direction and improving 

hand eye coordination. At this stage there will be a bigger emphasis 

on developing teamwork, communication and leaderships skills 

which will increase self-confidence./ Bóng rổ là một môn thể thao 

đồng đội năng động và thú vị,  đây là một hình thức trau dồi sức 

khỏe thể chất lẫn tinh thần cho các em học sinh, giúp cho các em có 

thể phát triển thể trạng một cách cân đối và khỏe mạnh. Các em học 

sinh sẽ được học các kỹ năng thể chất cá nhân cơ bản như chuyền 

bóng, bắt bóng, di chuyển thay đổi vị trí cũng như phối hợp giữa tay 

và mắt. Ở giai đoạn này mục tiêu trọng tâm sẽ là phát triển kỹ năng 

chơi đồng đội,  những kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo nhằm giúp các 

em phát triển sự tự tin ở bản thân.

Mr Nhan Nguyen Sport hall 08:00 09:30

Saturday Primary PJ Tennis 5/ CLB Quần vợt 5       4,290,000 

Played on half the size of a tennis court with short racquets and soft 

balls, an emphasis is placed on movement and coordination to build 

confidence through various ball skills, fun games and rallying./Các 

bé sẽ được chơi trên sân có diện tích bằng 1/2 sân lớn cùng với vợt 

nhỏ và banh mềm. Quá trình luyện tập sẽ tập trung vào kỹ năng di 

chuyển, phối hợp và xây dựng sự tự tin thông qua nhiều kỹ năng chơi 

bóng và các trò chơi tập thể vui nhộn.

Mr Steve Kenny Sport Hall 13:30 15:30


