
 

  
August 25th, 2020 

Dear CISS Parents / Guardians, 
 
The Fall 2020 Season of Super Saturdays is right around the corner and this season is shaping up to be our most dynamic season yet as                          
we have some exciting new programs for you to choose from, some fresh faces running the programs, and for the first time ever we will be                          
extending the season to 12 weeks in length as our Summer Season was cut short! 
 
As usual we will be offering Soccer (Gr. 1-7), Badminton (Gr. 4-9), Volleyball (Gr. 5-10) and Basketball (Gr. 2-9) sport programs. In                      
addition we are adding  the following two new programs that we did not have during the summer program: 

● STEM / FX (Gr. 4-8) - hands-on innovated programming utilizing iPad integrations to produce virtual films and animated designs                   
plus many others things as the creative possibilities of an iPad are unleashed 

● Dance Yoga (Gr. 3-9) - a blend of dance and yoga moves to increase flexibility and fitness that will feature a fun mix of                        
choreographed dances like K-Pop and Jazz styled and tailored for each group 

 
There are limited spots available in all programs as many students have already registered from the Summer Season. The full                    
schedule is below and the times have been staggered for each Grade so your child(ren) can take part in more than one program. 
 

CIS 3rd Floor Library CIS Soccer Fields MLC Gym  

8:15-9:15 Gr. 4-8 STEM / FX 8:15-9:15 Gr. 1-3 Soccer 8:00-9:00 Gr. 4-9 Badminton 

CIS 4th Floor Dance Studio 9:30-10:30 Gr. 4-7 Soccer 9:15-10:15 Gr. 5-10 Volleyball 

9:30-10:30 Gr. 3-5 Dance 
Yoga 

 10:45-11:45 Gr. 2-3 Boys + Gr. 
2-4 Girls Basketball 

10:45-11:45 Gr. 6-9 Dance 
Yoga 

12:00-1:00 Gr. 4-9 Boys + Gr. 
5-9 Girls Basketball 

 
Super Saturdays will start again on Saturday, September 12th! During the first session I will get your child(ren) sized for their NEW                      
customized Super Saturdays Jersey, which they will receive in either Week 2 or 3. Super Saturdays Fall Season (12 Weeks) will run from                       
September 12th - December 5th (please note there will be no sessions on Saturday, October 17th).  
 
STUDENTS INTERESTED IN JOINING THE SUPER SATURDAYS TEAM CAN SIGN-UP BY RETURNING THIS LETTER SIGNED               
WITH THE FULL ENTRY FEE (2,700,000 VND PER 12-WEEK PROGRAM) TO: 

● CIS Students - Mr. Zinger (A201) 
● BCIS Students - Mr. Zinger / Ms Celine (B316) 

 
Student’s Name: _____________________________ School:________________ Grade/ Class: ____________________________ 

Which Program(s) Will Your Child(ren) Be Joining? _________________________________________________________________ 

Parent/ Guardian’s Email: ________________________________________________________________(Please print very clearly) 

Please follow us on Instagram @cisscocurriculars for updates on upcoming events! Thanks in advance for your support of our Super                    
Saturdays Program here at CISS. If you have any questions or concerns please email me at jon.meinzinger@teacher.cis.edu.vn. 
 
Sincerely, 
  
Mr. Zinger - Super Saturdays Coordinator 
 

 



 

Ngày 25 tháng 8 năm 2020 
Kính gửi Quý Phụ huynh / Người giám hộ tại CISS, 
 
Kỳ mùa Thu cho Chương trình thể thao Thứ Bảy năm 2020 đã đến gần và đây được xem là mùa năng động nhất tại CISS vì sẽ có một số                               
hoạt động thể dục thể thao hoàn toàn mới và cực kỳ thú vị cho các em học sinh để lựa chọn. Một số giáo viên mới cũng sẽ đồng hành với                                
chúng tôi trong kỳ này. Đây là lần đầu tiên mùa giải kéo dài lên đến 12 tuần vì Mùa hè của chương trình này đã bị cắt ngắn! 
 
Như thường lệ, chúng tôi sẽ tổ chức các chương trình thể thao Bóng đá (Khối lớp 1-7), Cầu lông (Khối lớp 4-9), Bóng chuyền (Khối lớp                           
5-10) và Bóng rổ (Khối lớp 2-9). Ngoài các chương trình được liệt kê ở trên, dưới đây sẽ là hai chương trình mới được bổ sung ở kì mùa                              
thu mà không có trong kì mùa hè: 

● 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 
 

Tất cả các chương trình đều có số lượng hạn chế vì nhiều học sinh đã đăng ký từ Mùa hè. Dưới đây là lịch trình đầy đủ và thời                              
gian đã được thay đổi so với từng Lớp để các em học sinh có thể tham gia nhiều hơn một 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 

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  

 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: 

● CIS Students - Mr. Zinger (A201) 
● BCIS Students - Mr. Zinger / Ms 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 

 


