
Thông tin về câu lạc bộ trong trường     
 

……… - ……...    giờ 
……… - ..…….    giờ 

 
Trẻ rời khỏi câu lạc bộ trường học theo thẻ đăng ký. Mọi thay đổi phải được thông báo bằng 
văn bản, nêu rõ ngày, cách trẻ rời đi (tự mình đi, được cha mẹ đón, v.v.) và chữ ký của phụ 
huynh / người đại diện theo pháp luật). Không được để trẻ đi hoặc cho phép trẻ rời khỏi câu lạc 
bộ trong trường chỉ bằng một cuộc điện thoại! 
 

 Trẻ nên mang gì tới câu lạc bộ trong trường: 
 
Trang phục thể thao (cũ), áo thun, tất, khăn lau, giày thể thao cũ hơn để dùng ngoài trời (có thể 
sử dụng giày dép để học môn thể dục trên sân chơi). 
Mọi vật dụng phải được ký tên và đặt trong túi. 

 
Trẻ đã ăn trưa (xấp xỉ): Nhóm I - T2, T4 - ............... giờ 
        T3; T5-T6: ………..giờ   
       Nhóm II -  cả tuần ............ giờ  
       Nhóm III -  cả tuần ............ giờ  
 

Đón trẻ trong trường hợp bất thường (rung chuông) trước 2 giờ chiều:  
T2 và T4:      … - …. giờ (trẻ chưa ăn trưa) và sau đó từ ……. - …….. giờ 
T3; T5-T6:  .... - ... giờ, bao gồm trường hợp do anh chị đón.  
 
Sau …….  giờ trẻ có thể được đón bất cứ lúc nào. 
 
Gọi điện tới câu lạc bộ trong trường trong giờ làm việc:  
 
 
 
Chú ý: (xóa nếu cần) 
• Do câu lạc bộ của trường đã nhận đủ thành viên trong năm học .... / .... câu lạc bộ buổi sáng (từ 

6.00 sáng đến 7.05 sáng) chỉ dành cho học sinh đã đăng ký. 
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