Dear Parents,
My name is Julien Dufort, and I am the new Activities Director for BCIS. I am happy to
inform you that the after school clubs will start August 29th. Clubs will be once again led
by our Canadian teachers on Mondays and Wednesdays; Vietnamese teachers on
Tuesday and Thursday from 3:10-4:00 p.m. For elementary school, students will be
mixed in teams in order to participate in the 11 different clubs we are offering. It is
important that they try and experiment a variety of activities to maximize their
development in different areas such as sports, arts, music and culture.
Here is the list of clubs your children will get involved at some point of the rotation for
our first block from here to Christmas. We seriously believe our passionate teachers will
share their experience to insure your children has a good time while learning new
activities.












Open gym at MLC (CIS)
Yoga
Puzzle games
Fitness club
Dance club
Soccer club
Basketball club
Hoạt động đọc sách: DEAR- Drop everything and read
Cooperative games
Games club
Drawing/painting club

As a new member of the BCIS team, I am very excited to begin our first rotation of
clubs! If you have any concerns or questions please feel free to contact me using the
email address below.
Thank you, Cam on.
Julien Dufort
julien.dufort@teacher.bcis.edu.vn

Kính gửi Quý phụ huynh,
Tôi tên là Julien Dufort – điều phối viên các hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ tại
trường BCIS năm học này. Tôi rất vui mừng để thông báo đến quý phụ huynh rằng hoạt
động câu lạc bộ sau giờ học sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 29/08/2016. Một lần nữa, các
câu lạc bộ của trường sẽ được dẫn dắt và huấn luyện bởi chính đội ngũ giáo viên Canada
vào buổi chiều thứ Hai và thứ Tư ; giáo viên Việt Nam vào các chiều Thứ Ba và thứ Năm
từ 3:10 đến 4:00 hàng tuần. Đối với học sinh tiểu học, các em sẽ được sắp xếp vào những
nhóm khác nhau và lần lượt tham gia 11 câu lạc bộ mà nhà trường tổ chức. Sẽ rất quan
trọng nếu các em có thể tham gia và trải nghiệm những hoạt động khác nhau để phát huy
thế mạnh của mình trong nhiều lĩnh vực bao gồm: thể thao, nghệ thuật, âm nhạc và văn
hóa.
Dưới đây là danh sách các câu lạc bộ mà các em học sinh sẽ được tham gia trong đợt đầu
tiên từ thời điểm này đến Giáng sinh. Chúng tôi tin tưởng rằng đội ngũ giáo viên nhiệt
huyết của nhà trường sẽ cùng chia sẻ và mang đến cho các em học sinh một khoảng thời
gian trải nghiệm các hoạt động mới vô cùng thú vị.
-

Gym tại MLC (CIS)
Yoga
Các trò chơi đố vui
Câu lạc bộ Thể dục – Thể hình
Câu lạc bộ nhảy
Câu lạc bộ bóng đá
Câu lạc bộ bóng rổ
DEAR-Drop Everything and read
Các trò chơi phối hợp vận động
Câu lạc bộ trò chơi
Câu lạc bộ vẽ

Là một thành viên mới của đội ngũ BCIS, thầy rất mong chờ để bắt đầu đợt luân chuyển
câu lạc bộ đầu tiên. Quý phụ huynh có vấn đề nào thắc mắc hoặc câu hỏi, vui lòng liên hệ
với thầy tại địa chỉ email bên dưới.
Xin chân thành cảm ơn!
Julien Dufort
julien.dufort@teacher.bcis.edu.vn

