Ngày 10 tháng 8 năm 2018
Kính gửi Quý Phụ huynh và Người giám hộ CISS,
Chương trình thể thao tại CISS hằng năm ngày càng trở nên phổ biến. Theo tinh thần đó, có rất nhiều các em học sinh trong hệ thống đã
tham gia các kì tuyển chọn vào đội tuyển CISS Wolves Soccer mỗi mùa. Do vậy, trong năm học 2017 - 2018 vừa qua, chương trình bóng
đá sáng thứ Bảy đã được giới thiệu rộng rãi đến cộng đồng CISS. Chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi rất tích cực từ phía
Quý phụ huynh về chương trình này. Song song đó, nhiều gia đình bày tỏ mong muốn có thêm nhiều môn thể thao hơn là chỉ có Bóng đá.
Và tôi rất vui mừng thông báo với quý phụ huynh rằng những yêu cầu của Quý phụ huynh đã được thông qua bằng việc cho ra đời
chương trình Các môn thể thao siêu đẳng ngày thứ 7 (Super Sports Saturdays)!
Các em tham gia khóa Super Sports Saturdays sẽ có cơ hội tham gia các môn thể thao như sau (tùy theo khối lớp): Bóng đá
(Khối 2-6), Cầu lông (Khối 4-8) và Bóng rổ (Khối 3-8). Dưới đây là thời khóa biểu đầy đủ và xin lưu ý với Quý phụ huynh thời gian biểu
này đã được tham chiếu từng Lớp để các con có thể tham gia vào nhiều môn thể thao. Chương trình này dành cho học sinh trong
toàn hệ thống CISS.
Thời khóa biểu chương trình Super Saturdays cho học sinh CISS
Sân bóng

MLC Gym

8:30-9:30

Khối 2-3: Bóng đá

8:00-9:00

Khối 4-6: Cầu lông

9:45-10:45

Khối 4-6: Bóng đá

9:15-10:15

Khối 7-8: Cầu lông

10:30-11:30

Khối 3-5: Bóng rổ

11:45-12:45

Khối 6-8: Bóng rổ

Chương trình Super Sports Saturdays sẽ được bắt đầu vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 9! Trong tuần đầu tiên của khóa học, các đội
viên sẽ lần lượt được đo size cho áo luyện tập. Các con sẽ được nhận áo vào tuần thứ 2 của khóa học. Chương trình Super Sports
Saturdays mùa Thu (10 tuần) sẽ bắt đầu từ ngày 15/9 đến ngày 1/12 (ngoại trừ ngày 6/10 và 13/10). Phí tham gia chương trình
mùa Thu là 2.200.000 đồng / mỗi môn, bao gồm 01 áo tập cho chương trình Super Sports Saturdays.
HỌC SINH QUAN TÂM ĐẾN VIỆC THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH SUPER SPORTS SATURDAYS CÓ THỂ ĐĂNG KÝ BẰNG CÁCH
NỘP THƯ NÀY KÈM KÝ XÁC NHẬN CÙNG VỚI PHÍ THAM DỰ (2.200.000 ĐỒNG / MỖI MÔN) TỚI:
● Học sinh CIS - Thầy Zinger (Học xá CIS - phòng A201)
● Học sinh BCIS - Thầy Mike (Học xá BCIS - phòng B206)
Tên học sinh: _______________________________ Trường:______________________ Khối/Lớp: _______________
Môn thể thao mà các con sẽ tham gia là? _____________________________________________________________
Email của Phụ huynh / Người giám hộ: ______________________________________________________________ (Vui lòng ghi rõ)
Chữ ký Phụ huynh / Người giám hộ: ______________________________________________________________________________
Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý phụ huynh cho Chương trình Super Sports Saturdays của chúng tôi tại CISS.
Xin liên lạc với chúng tôi qua Facebook: CISS Super Sports Saturdays hoặc gửi email cho
jon.meinzinger@teacher.cis.edu.vn nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.
Trân trọng,
Thầy. Zinger - Điều phối viên chương trình Super Sports Saturdays
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