
 

Ngày 4 tháng 9 năm 2020 
Kính gửi Quý Phụ huynh / Người giám hộ của các học sinh thuộc Câu lạc bộ Khối lớp 4-6 tại CISS, 
 
Hình thức được tổ chức trong Chương trình Câu lạc bộ Khối Lớp 4-6 sẽ hoạt động theo nhóm. Trước đây, để là 
thành viên của một đội thì học sinh phải tham gia chơi thể thao mà hoạt động đó sẽ không bao hàm với phần lớn 
các em học sinh còn lại ở trường. Với chương trình câu lạc bộ được tổ chức theo hình thức nhóm, tất cả các em 
học sinh Khối Lớp 4-6 đều có thể trở thành thành viên của một nhóm! Các em học sinh sẽ học được rất nhiều 
những kỹ năng sống cần thiết khi trở thành thành viên của một nhóm. Đây cũng là một cách tuyệt vời để xây 
dựng thêm những tính cách khác và sẽ rất phù hợp với hệ thống Giáo dục Tính cách của CISS. 
 

Dưới đây là một số điều cần lưu ý về chương trình Câu lạc bộ lớp 4-6 của nhà trường: 
 

● Nhà trường sẽ tổ chức hai chu kỳ câu lạc bộ trong một năm học và mỗi chu kỳ sẽ kéo dài trong 12 tuần 
● Sẽ có 12 giáo viên điều hành 12 câu lạc bộ khác nhau, vì vậy trong một chu kỳ của câu lạc bộ, mỗi một 

tuần các em học sinh sẽ được trải nghiệm từng câu lạc bộ khác nhau được tổ chức tại CISS  
● Dưới đây là một số ví dụ về các Câu lạc bộ sẽ hoạt động trong học kỳ này: Bóng rổ, Cầu lông, Nhạc                        

kịch Peter Pan, mật mã lego, Khoa học, hoạt động team-building, tái chế áo cũ, Cờ vua, Xếp hình,                   
Câu lạc bộ Kịch 

● Học sinh tham gia vào các đội thể thao vẫn sẽ được sắp xếp vào một câu lạc bộ và sẽ tham gia vào 
những ngày không trùng với lịch tập luyện thể thao 
 

Câu lạc bộ Khối Lớp 4-6 là hoạt động trải nghiệm bắt buộc vào các ngày trong tuần tại mỗi trường: 
● CIS - Thứ Hai và Thứ Năm từ 3:00 - 4:00 chiều 
● BCIS - Thứ Ba và Thứ Sáu từ 3:15 - 4:00 chiều 

 
Quý phụ huynh xin vui lòng lưu ý thời gian kết thúc của hoạt động câu lạc bộ, để đảm bảo thời gian đến đón các                          
em học sinh vào lúc 4 giờ chiều . Ngày đầu tiên sẽ diễn ra Câu lạc bộ tại CIS là Thứ Hai, ngày 14 tháng 9 và                           
Ngày đầu tiên sẽ diễn ra Câu lạc bộ tại tại BCIS là Thứ Ba, ngày 15 tháng 9. 
 
Xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh vì đã ủng hộ Chương trình Câu lạc bộ Khối lớp 4-6 của chúng tôi tại                        
CISS. 
 
Trân trọng, 

 
Mr. Jon Meinzinger  
Giám đốc thể dục thể thao / Điều phối viên chương trình hoạt động tại CISS 

 




