THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ
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Câu lạc bộ

Khối lớp

Traditional games/ Trò chơi
dân gian

Lớp 1-5

Wellspring

Vietnamese traiditional games will bring the kids to the wonderful moments experiencing the
culture/ Các trò chơi truyền thống Việt Nam sẽ mang đến cho các bé những trải nghiệm văn
hóa tuyệt vời.

Selected

Mr. Nam

This club is for selected students who are chosen to be basketball players for competition/
Câu lạc bộ này lựa chọn những học sinh sẽ trở thành tuyển thủ cho các cuộc thi.

Lớp 3-11

Mr. Nam

This club is for students who want to join for playing for fun with low competition/Câu lạc bộ
này dành cho những học sinh muốn tham gia để giải trí với khả năng cạnh tranh thấp.

Chess/ Cờ vua

Lớp 1-5

Stone Center

Students will have a chance of practicing and learning to become great chess players/ Học
sinh sẽ có cơ hội thực hành và học tập để trở thành những người chơi cờ vua tuyệt vời.

Karate/ Võ karate

Lớp 1-5

Mr. Tuấn

This activity to improve students' health and self-defence/ Hoạt động này giúp cải thiện sức
khỏe và khả năng tự vệ của học sinh.

Lớp 1-3

Sylvan Learning
Center

We believe that true learning takes place when a student has an opportunity to discover on
their own through a hands-on, learning model/ Chúng tôi tin rằng việc học diễn ra thực sự khi
học sinh có cơ hội tự mình khám phá qua việc thực hành, học tập qua mô hình.

Badminton/ Cầu lông

Lớp 1-8

Mr. Toán

Fun activity with low competition/ Hoạt động mang tính chất vui với khả năng cạnh tranh
thấp

Soccer/ Bóng đá

Lớp 1-8

Mr. Tuấn

A great active introduction to football with low competition but fun/ Hoạt động tuyệt vời để
luyện tập bóng đá trên tinh thần vui vẻ và ít cạnh tranh.

Giáo viên

Basketball/ Bóng rổ
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STEM
7
8
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Nội dung
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Swimming / Bơi lội

Reading / Đọc sách

Grade 3-8

Ms. Hòa / Mr.
Aiden

Ms. Thảo

Grade 1-5

Học viện khám
phá

Science Club will teach kids about nature and life through some fun experiments/ Câu lạc bộ
khoa học sẽ dạy các bé về cuộc sống và thiên nhiên thông qua các thí nghiệm thú vị.

Wellspring

Students who needs more time to do homework. You can come this club and there will be a
teacher to support you during the time/ Những học sinh mà cần nhiều thời gian hơn để làm
bài tập về nhà và ôn lại kiến thức có thể đến câu lạc bộ này. Ở CLB sẽ có một giáo viên hỗ trợ
bạn trong suốt thời gian đó.
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Homework / BTVN

Grade 1-11

Community Volunteer /
Hoạt động thiện nguyện

Grade 6-8

Mr. Tấn Phú

Students will be encouraged to develop their ability to be responsible and caring through this
activity/ Học sinh sẽ được khuyến khích phát triển khả năng chịu khách nhiệm và chăm sóc
thông qua hoạt động này.

ICT

Grade 3-8

Ms. Giang

Students will learn ICT techniques to sharpen their skills/ Học sinh sẽ học được các kĩ thuật
công nghệ thông tin để nâng cao kĩ năng của họ.

Grade 3-8

Saigon Drama /
Mr. Tim

This club is for selected students who enjoy acting and have ability of performing in front of
people/ Câu lạc bộ này lựa chọn những học sinh mà thích diễn xuất và có khả năng biểu diễn
trước đám đông.

Mr. Keith

Teaching the students the technique of playing drums in various ways. Expecially students can
play drums by using water bottles. Students who enjoy performing on stage or in public in a
special ways should join this club/ Dạy cho học sinh kĩ thuật chơi trống theo nhiều cách. Đặc
biệt học sinh có thể sử dụng bình đựng nước để chơi trống. Học sinh thích trình diễn trên sân
khấu hoặc ở nơi công cộng một cách đặc biệt nên tham gia câu lạc bộ này.
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Drama / Kịch
16

Drums / Trống
17

This club will inspire the love of reading for students through some activities. Students will
improve reading skills and expand their vocabularies/ Câu lạc bộ sẽ khơi dậy cảm hứng khả
năng đọc cho các học sinh thông qua các hoạt động. Học sinh sẽ cải thiện kĩ năng đọc và mở
rộng vốn từ vựng của các bé.

Grade 1-11

11
Science / Khoa Học

Enjoy swimming/ Thỏa thích bơi lội

Grade 6-11

Yoga

Grade 3-11

Yoga Living
teachers

Students enjoy the benefits of yoga techniques to improve their health and well-being/ Học
sinh được hưởng những lợi ích của việc tập yoga giúp cải thiện sức khỏe và hạnh phúc hơn.

Ms. Minh Anh

Contemporary dance is a dance performance genre that developed during the mid twentieth
century and has since grown to become one of the dominant genres for formally trained
dancers throughout the world. In Wellspring, students will learn from the basic to develope
this dancing skills./ Múa đương đại là hình thức múa rất mới được phát triển vào khoảng nửa
đầu thế kỷ 20. Và từ đó đến nay loại hình múa này trở nên rất được ưa chuộng. Học sinh của
Wellspring sẽ được học về múa đương đại từ những điều cơ bản nhất.
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Contemporary dance / Múa
đương đại

Grade 6-8
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Dance cover

Grade 9-11

Mr. Quốc

This is a fun and useful exercises for students to improve their health and skills of dancing/
Đây là những bài luyện tập vui vẻ và bổ ích cho những học sinh cải thiện sức khỏe và kĩ năng
nhảY.

Organ

Grade 1-5

Mr. Thang

Students will learn skills of playing Organ/ Học sinh sẽ học được kĩ năng chơi đàn Organ

Ban văn nghệ / Music
Performance

Selected

Cô Trâm/ Thầy
Huy

Grade 1-2

Ms. Phi

Joining this club is a chance for students to develop their art skill in matching colors to make
beautiful creative pictures./ Tham gia câu lạc bộ này là cơ hội cho học sinh phát triển khả
năng hội họa trong việc gắn kết màu sắc để tạo nên những bức tranh đẹp và sáng tạo.

Grade 1 - 2

Mr. Quốc

This club is fantastic to practice ballet skills from the basic steps / CLB ballet nhằm cung cấp
những kỹ năng ballet từ cơ bản cho các học sinh.

Maths

Grade 6-8

Mr. Vũ Dũng

This club will provide students with maths fun exercises. / CLB Toán học đem đến cho hs
những giờ phút vui vẻ thông qua các bài tập đầy hào hứng.

Game designer

Grade 6-8

Sylvan Learning
Center

This club is for students who enjoy ICT techniques. / CLB Thiết kế Games cơ bản dành cho học
sinh có niềm đam mê với công nghệ.
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Paper Mosaic / xé giấy dán
tranh
24
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Ballet / Múa ballet
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For selected students who have ability and enjoy performing on stage for School Events./ Lựa
chọn học sinh có khả năng và thích biểu diễn trên sân khấu cho các sự kiện của trường.

