
KHAI MẠC CÂU LẠC BỘ TUỔI THƠ 2021 

                                                           Nguyễn Thị Thìn (Ban TT – TS Hồng Đức) 

      Chương trình "CÂU LẠC BỘ TUỔI THƠ 2021" tại Hồng Đức School được 

tổ chức nhằm giúp các bạn nhỏ 5 tuổi làm quen với nề nếp và kỹ năng cần thiết tại 

trường Tiểu học, từ đó giúp các con sẵn sàng cho hành trình học tập mới mẻ phía 

trước. CLB Tuổi thơ là môi trường lý tưởng để tìm kiếm, khơi gợi và nuôi dưỡng tư 

duy ngôn ngữ, sáng tạo, nghệ thuật, thể chất, … Và là nơi các con được hoàn thiện 

kĩ năng cá nhân, học hỏi thêm những kiến thức mới để sẵn sàng hòa nhập vào một 

môi trường học tập mới. Bên cạnh đó, CLB Tuổi thơ cũng là VƯỜN ƯƠM để lựa 

chọn ra những gương mặt “ấn tượng” trong tương lai. 

 Câu lạc bộ tuổi thơ 2021 với chủ đề “for a bright future - Khởi tạo - Khám 

phá - Hình thành - Làm chủ bản thân” tại Hồng Đức đồng hành cùng con vững tin 

vào lớp 1 được khai mạc lúc 8h00 sáng ngày 09/01/ 2021 với sự có mặt của cô 

Hoàng Thị Bích Hải, Chủ tịch Hội đồng trường; NGUT Nguyễn Văn Tuynh – Hiệu 

trưởng nhà trường cùng các thầy cô trong hội đồng sư phạm nhà trường. Đặc biệt, 

rất vinh dự được chào đón các gương mặt nhí của CLB Tuổi thơ 2021 cùng các quý 

phụ huynh. Buổi khai mạc đã diển ra thành công tốt đẹp. Dưới đây là một số hình 

ảnh trong chuỗi hoạt động của buổi khai mạc được Ban truyền thông nhà trường ghi 

lại. 

 

        NGUT Nguyễn Văn Tuynh – Hiệu trưởng nhà trường lên khai mạc CLB Tuổi thơ 2021 



.                      
Màn biểu diễn văn nghệ của các bạn nhỏ khối Tiểu học trong lễ khai mạc

 



 

 

 

 

Màn giao lưu của các bạn học sinh đầy ấn tượng 



 

 
Bạn Trương Minh Anh học viên nhí CLB Tuổi thơ 2021 



 

Bạn Hồng Bích giao lưu với thầy Jonh 

 





 

Các bạn nhỏ vô cùng tò mò và thích thú trong buổi lễ khai mạc 

 



 

Các bạn nhỏ khám phá lớp học 

 

Các bạn nhỏ chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo nhà trường và các thầy cô 


