
 

 

Ngày 7 tháng 9 năm 2020 

Kính gửi Quý Phụ huynh / Người giám hộ tại CISS, 
 
Cảm ơn tất cả các Quý phụ huynh đã đăng ký cho Chương trình Thứ Bảy Kỳ mùa thu. Chỉ còn vỏn vẹn 5 ngày nữa là Chương trình sẽ 
bắt đầu hoạt động trở lại ! Như thường lệ, chúng tôi sẽ tổ chức các chương trình bao gồm Bóng đá (Khối 1-7), Cầu lông (Khối 4-9), 
Bóng chuyền (Khối 5-10) và Bóng rổ (Khối 2-9). Ngoài ra, sẽ có thêm hai chương trình mới sau đây được tổ chức  trong Kỳ mùa thu: 

● STEM / FX (Khối lớp 4-8) - sử dụng iPad để tích hợp, lập trình, đổi mới và thực hành trong việc sản xuất phim ảo và thiết kế đồ 
họa cùng với nhiều tính năng khác với mục đích khám phá và tìm tòi các ứng dụng sáng tạo trong iPad 

● Dance Yoga (Khối lớp 3-9) - sự phối hợp giữa các bước nhảy và các động tác yoga để tăng độ dẻo dai cho cơ thể và phát triển 
thể lực, các điệu nhảy sẽ được biên đạo như K-Pop và Jazz và được điều chỉnh sao cho phù hợp với từng nhóm 
 

Dưới đây là lịch trình cụ thể và thời gian đã được thay đổi so với từng chương trình để các em học sinh có thể tham gia nhiều 
hoạt động hơn cho Kỳ mùa thu này. Hầu hết các chương trình đều còn chỗ để đăng ký tham gia, nhưng một số chương trình đã 
KHÔNG CÒN SUẤT - để biết thêm thông tin, xin Quý phụ huynh lưu ý dòng chữ (ĐÃ HẾT)  đã được highlight và chú thích kế bên 
các chương trình.  
 

CIS Tầng 3 của Thư Viện CIS Sân bóng đá MLC Gym  

8:15-9:15 STEM / FX của Khối 
lớp 4-8  

8:15-9:15 Bóng đá của Khối 
lớp 1-3 (ĐÃ HẾT) 

8:00-9:00 Cầu lông của Khối lớp 4-9  

CIS 4th Floor Dance Studio 9:30-10:30 Bóng đá của Khối 
lớp 4-7  

9:15-10:15 Bóng chuyền của Khối lớp 5-10 

9:30-10:30 Dance Yoga của Khối 
lớp 3-5 (ĐÃ HẾT)  

 10:45-11:45 Bóng rổ nam của Khối lớp 2-3 + Bóng 
rổ nữ của Khối lớp 2-4 

10:45-11:45 Dance Yoga của Khối 
lớp 6-9  

12:00-1:00 Bóng rổ nam của Khối lớp 4-9 + Bóng 
rổ nữ của Khối lớp 5-9 

 

Chương trình thể thao Thứ Bảy sẽ bắt đầu trở lại vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 9! Trong buổi đầu tiên, các em học sinh sẽ được tôi 

dẫn đi đo kích thước size để đặt may riêng chiếc áo Jersey Super Saturday. Các em học sinh sẽ nhận được áo trong Tuần 2 hoặc 3. Kỳ 

Mùa thu Chương trình thể thao Thứ Bảy (12 Tuần) sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 5 tháng 12 (vui lòng lưu ý sẽ không có buổi 

tập vào thứ Bảy, ngày 17 tháng 10). 

 

CÁC EM HỌC SINH MUỐN THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ THAO THỨ BẢY CÓ THỂ ĐĂNG KÝ BẰNG CÁCH ĐƯA 

LẠI BỨC THƯ NÀY CÙNG VỚI CHỮ KÝ VÀ PHÍ THAM DỰ ĐẦY ĐỦ (2.700.000 VND MỖI CHƯƠNG TRÌNH 12 TUẦN) Ở PHÒNG: 

● Học sinh tại CIS - Thầy Zinger (A201) 

● Học sinh tại BCIS - Thầy Zinger / Cô Celine (B316) 

 

Họ và tên học sinh: _____________________________ Trường:________________ Lớp: ____________________________ 

Chương trình hoạt động học sinh muốn tham gia? 

_________________________________________________________________ 

Email của Quý phụ huynh: ________________________________________________________________(Viết in đậm) 

Quý phụ huynh xin vui lòng theo dõi trang Instagram tại @cisscocurriculars để cập nhật thêm các thông tin mới nhất. Cảm ơn Quý phụ 

huynh đã ủng hộ Chương trình thể thao Thứ Bảy của chúng tôi tại CISS. Nếu Quý phụ huynh có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui 

lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ: jon.meinzinger@teacher.cis.edu.vn. 

 

Trân trọng,  

Mr. Zinger - Điều phối Chương trình thể thao Thứ Bảy 




