


 

     NĂM MỚI VÀ NHỮNG ƯỚC MƠ
 Các con Học sinh Ban Mai yêu quý!

Thêm một mùa xuân nữa đang đến thật gần. Niềm vui chào đón năm mới 
làm rạng rỡ nụ cười và tỏa sáng trên gương mặt mỗi BMser. Hơi thở mùa 
xuân tràn ngập trong các phòng học, nơi hành lang, sân trường Ban Mai 
của các con…

Đó là Hội chợ Xuân yêu thương tưng bừng những ngày cuối năm. Đó là 
những trải nghiệm thú vị bởi các con háo hức có cơ hội được tự tay gói những 
chiếc bánh chưng, hiểu thêm ý nghĩa gửi gắm trong mỗi chiếc bánh chưng 
xanh trong ngày Tết truyền thống dân tộc Việt. Và nữa, các con được chung 
tay tham gia nhiều hoạt động phát triển cộng đồng, xây dựng chuỗi thư viện 
The Morning trên mọi miền Tổ quốc. Mỗi hoạt động là một trải nghiệm ý 
nghĩa giúp các con tự tin, trưởng thành.  

Đẹp hơn cả là hình ảnh các con gắn bó bên nhau bằng ánh mắt, nụ cười 
trong đại gia đình Ban Mai. Và thầy cô thật hạnh phúc khi thấy các con 
đang lớn lên từng ngày. Các con đã thể hiện được tinh thần, nhân cách của 
Người Ban Mai. Để hôm nay, các con đã biết sáng tạo làm nên những tấm 
bưu thiếp xinh đẹp, viết những câu chúc, những bài văn hay, những câu thơ 
xúc động dành tặng bố mẹ, ông bà, thầy cô đầy ắp thông điệp yêu thương, 
chạm đến trái tim cần gửi trao.

Năm mới với bao ước mơ.
Các con đừng ngần ngại, hãy dám ước mơ và phấn đấu cho ước mơ trở 
thành hiện thực.
Các con đừng ngần ngại, hãy bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc từ trái tim, bởi gia 
đình, bạn bè, thầy cô luôn đồng hành và chắp cánh cho con.

Ước mơ và dám sống cho ước mơ của mình chính là thông điệp và là nguồn 
động lực cho mỗi Người Ban Mai dám vượt qua mọi thách thức để đến với 
thành công và sống mỗi ngày có ý nghĩa.

Thầy cô chúc các con sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong học tập. Chúc 
Cha Mẹ của các con, những người đã gửi gắm niềm tin vào Ban Mai, trao 
cho Ban Mai sứ mệnh trồng người thiêng liêng sẽ đón một năm mới với sức 
khỏe dồi dào, vạn sự như ý. 

Năm mới, chúng ta hãy cùng mỉm cười và chúc nhau một năm mới tràn đầy 
THÀNH CÔNG và HẠNH PHÚC, các con nhé!

Tết đến nở ngàn câu chúc phúc
Xuân về ươm triệu lộc tương lai

Thầy cô yêu tất cả các con!

CHỦ TICH HỆ THỐNG GIÁO DỤC BAN MAI

Nhà giáo 
MAI THỊ LAN ANH  

THÔNG ĐIỆP BAN MAI

         MỤC LỤC
3. Xuân trong tuổi mới

Mẹ à, cho con vào Ban Mai nhé 

4. Gặp gỡ Nàng sơn ca của trường Ban 
Mai 

5. Niềm tin trao gửi Ban Mai 

6-7. Sắc màu Ban Mai 

8. Ngày mở đầu bằng những yêu thương

Làm bạn với quái vật

Chờ một ngày những cá chép bay lên

9.Đến lúc chết vẫn là “đứa trẻ chân thành”

10. Em rất yêu mùa xuân

Ban Mai nâng cánh

Tự hào thư viện Fujiko.F.Fujo

11. Sắc đào ngày xuân

Ban Mai trong ngày Tết

Thích Tết 

12. Xuân về 

Tặng học sinh Ban Mai 30 Album nhạc 
“Mùa xuân như thế đấy”
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CHỦ ĐỀ CÁC SỐ TỚI
Tháng 3: Mẹ và Cô

Tháng 4: Cầm tay mùa hè
Tháng 5: Mùa thi ơi



 
 

Có ai đó đã viết rằng, cần một mùa xuân 
mang nắng ấm trở về, để giúp con người 
ta không chỉ đi qua cái lạnh ngoài trời của 
mùa đông, mà còn quên đi cái lạnh trong 
tâm tưởng. 

Và bài học ẩn dụ của mùa xuân cũng vậy. Cần 
những đóa hoa bừng nở để nói với mỗi người 
rằng: hãy nở, hãy sống và thơm hương cho 
chính mình và những người  xung quanh. Cần 
những chiếc bánh chưng xanh, không khí xuân 
sum vầy, để nói với con người ta về sự kỳ diệu 
trong những giá trị truyền thống của dân tộc, 
những thiêng liêng và cao quý trong tình cảm 
gia đình. 

Tất cả những thông điệp yêu thương  ấy sẽ 
càng thêm ý nghĩa và nhân lên rất nhiều khi 
được lưu giữ qua từng bức ảnh, từng dòng 
cảm xúc để chia sẻ tới cộng đồng.

Quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học 
sinh đang đến với một trong số những không 
gian lưu giữ, sẻ chia yêu thương như thế từ 
Hệ thống Giáo dục Ban Mai.

BMser Connection là Nội san của trường Ban 
Mai. Sau một khoảng thời gian ấp ủ, số đầu 
tiên của BMser Connection đã chính thức  
xuất hiện vào đúng dịp xuân mới 2015 và Sinh 

nhật Ban Mai vừa đi qua với đầy xúc cảm cùng 
kỷ niệm.

BMser Connection sẽ là nơi để chia sẻ những 
nét đẹp trong học tập, cuộc sống, trong tâm 
hồn của mỗi Người Ban Mai. Từ đó những 
Người Ban Mai hiểu hơn nữa về nhau, gắn kết 
tình yêu, tự hào về chính tập thể mang tên có 
những tia nắng  đầu ngày trong trẻo, tinh khôi 
gieo hân hoan cho lòng người và cho mỗi ngày 
mới này.

Ban biên tập rất mong nhận được những hình 
ảnh, bài viết  chở đầy thông điệp và xúc cảm 
của  tất cả các thầy cô, cán bộ, phụ huynh, học 
sinh trong và ngoài nhà trường về Ban Mai, 
dành tặng cho chính những Người Ban Mai, 
cùng những ai yêu mến Người Ban Mai qua 
Nội san BMser Connection.

BMser Connection – khu vườn ươm cho tâm 
hồn Người Ban Mai với những Chia sẻ - Kết 
nối – Tự hào.

BMser Connection – góc ân tình dành tặng 
cho những người thầy tâm huyết, những bậc 
Cha mẹ đã trao  sứ mệnh trồn người cho Ban 
Mai, và cho các em học sinh trong Hệ thống 
giáo dục Ban Mai đang như chồi biếc nở hoa 
dưới ánh mặt trời.

 Mọi thư từ, tranh ảnh, bài vở cộng tác  với 
BMser Connection xin gửi về hòm thư: 
noisan@banmaishool.com , hoặc gửi trực tiếp 
tại Phòng truyền thông, trường Tiểu học Ban 
Mai, khu Đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

BMser Connection

Xuân trong tuổi mới
MẸ À, CHO CON VÀO BAN MAI NHÉ 

(Mừng SN trường Ban Mai 7 tuổi) 
 

Mẹ à, cho con vào Ban Mai nhé 
Trường bình yên như chính tên trường 

Và trong trẻo như nụ cười con trẻ 
Như khởi đầu cho ngày mới yêu thương 

 
Mẹ à, cho con vào Ban Mai nhé 

Con đã thấy tỏa sáng những tâm hồn 
Từ biết bao thế hệ anh chị 

Nên muốn mình sẽ tiếp nối bước chân 
 

Mẹ à, cho con vào Ban Mai nhé 
Trí tuệ xanh từ thao thức cô thầy 

Sống tự tin, năng động và nhân cách 
Ươm hạt mầm cho trái ngọt tương lai 

 
Mẹ à, cho con vào Ban Mai nhé 

Trường đẹp xinh, thân thiện tựa nhà mình 
Và thầy cô mang tình như sóng bể 
Vỗ vào đời thắp ấm mỗi bình minh 

 
Mẹ à, cho con vào Ban Mai nhé 

Khởi đầu vững chắc – tương lai vững bền 
Để con bay cùng bạn bè quốc tế 

Từ trường chuẩn của Giáo dục Việt Nam 
 

15h32, 29/1/2015

 
LƯƠNG ĐÌNH KHOA

“Kỷ niệm là những cơn mưa mùa hạ. Đến cũng nhanh và đi cũng 
nhanh. làm chúng ta ướt đẫm những hoài niệm”.

Không cần phải sử dụng đến những bài văn mẫu, chúng ta vẫn 
có thể chia sẻ được cảm xúc của mình với mái trường: Đi dọc các 
hành lang, ngắm nhìn những ô cửa sổ, những dãy bàn ghế, chúng 

ta sẽ có những cảm nhận về mái trường gần gũi của chúng ta. 

Trường Ban Mai đã cho chúng ta trí tuệ, sự trưởng thành về cả thể  
chất lẫn tâm hồn, cho chúng ta tình yêu. 

Chúng ta đã được yêu thương và biết yêu thương người khác.

(Trích chia sẻ của bạn Minh Phương, một trong những học sinh thuộc 
thế hệ đầu tiên của trường Tiểu học Ban Mai trong ngày kỷ niệm sinh nhật 

trường Ban Mai tròn 7 tuổi)Minh Phương (ngoài cùng, bên trái) bên bạn bè và thầy cô trong BGH 
tại ngày sinh nhật Tiểu học Ban Mai 7 tuổi, 25/1/2015
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Ở trường Tiểu học Ban Mai, có lẽ không ai 
là không biết đến cô bạn Hà Chi dễ thương 
sở hữu một giọng hát cực khỏe và không 
kém phần chuyên nghiệp. Những ai đã 
từng nghe Hà Chi hát một lần, sẽ không 
khỏi ngỡ ngàng, thán phục phong cách 
tự tin của cô bạn này trên sân khấu, cùng 
giọng hát đầy nội lực.

Bên thềm Xuân mới đang về đến, PV Gà Gô 
đã có cuộc gặp gỡ và phỏng vấn với Nguyễn 
Ngọc Hà Chi. Chúng mình cùng theo dõi, để 
xem khám phá thêm được những bí mật gì từ 
cô bạn “đa di năng” này nhé!

Chào Hà Chi! Một câu hỏi xuất phát từ 
chính sở thích cũng như sở trường của 
bạn: Ai là người đã đưa Hà Chi đến với âm 
nhạc?

Bố mình là người đã nuôi dưỡng niềm đam mê 
âm nhạc của mình, và đưa mình đến với âm 
nhạc. Bố đã dìu dắt mình ngay từ hồi mình mới 
lên 3 tuổi, dạy mình hát cùng vô vàn những bài 
học thú vị, bổ ích từ cuộc sống. Qua đây mình 
cũng xin được gửi lời cảm ơn thật nhiều tới bố 
của mình – người đã dạy dỗ mình, cho mình 
nên người như ngày hôm nay.

Vậy chắc chắn ước mơ của Chi sau này sẽ 
là ca sĩ rồi nhỉ?

Đúng rồi đó Gà Gô. Mình có hai ước mơ: Trở 
thành ca sĩ và dạy hát cho các em nhỏ. Mình 
muốn thật nhiều em nhỏ được ca hát, vì âm 
nhạc làm cho tâm hồn chúng ta đẹp hơn lên 
rất nhiều.

Ai là người thầy trong âm nhạc của Hà 
Chi?

Đó là cô Thái Thùy Linh. Những cuộc thi mà 
mình không đoạt giải, cô đã an ủi mình rất 
nhiều, động viên mình cố lên và tự tin vào 
chính mình. Mình phải cám ơn cô Linh rất 
nhiều, đã dìu dắt mình đến ngày hôm nay. Câu 
lạc bộ Ta Ca Em Ca của cô đã cho mình được 
sống trong một Câu lạc bộ hát tuyệt vời đến 
như thế!

Đó là trong âm nhạc. Vậy còn trong học 
tập, thầy cô nào ở trường Ban Mai có nhiều 
kỷ niệm với Chi nhất?

Mình yêu quý và có kỷ niệm với rất nhiều các 
thầy cô giáo. Cô giáo mình yêu quý, có nhiều 
kỷ niệm nhất là cô Nguyễn Thị Thu Hà, đã dạy 
mình hồi lớp 2. 

Từ lúc thi Ban Mai Idol cô đã biểu diễn cùng 
với mình. Mình luôn cám ơn tất cả thầy cô và 
các bạn, đã cho mình sống trong một ngôi 
trường đẹp, lớp học vui và có nhiều hoạt động 
thú vị.

Hà Chi này, Gà Gô được biết trong Câu lạc 
bộ Ta Ca Em Ca của cô Thái Thùy Linh có 
dự án “Mang âm nhạc đến bệnh viện”. Bạn 
nghĩ gì về hoạt động này?

Ồ, sao Gà Gô biết hay vậy? Mình đã từng đến 
bệnh viện 108 biểu diễn. Mình rất vui khi các 
bác bệnh nhân nghe chúng mình hát, tinh thần 
thoải mái hơn lên rất nhiều.

 Đây là một hoạt động ý nghĩa, giúp chúng 
mình mang tiếng hát đến và chia sẻ được với 
nhiều người hơn, nhất là các cô chú đang phải 
nằm viện.

Năm mới đến rồi, Hà Chi muốn gửi lời chúc 

gì gửi tới mọi người?

Với bạn bè thì tớ chúc tất cả các cậu luôn 
mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Với các cô, 
các bác là phụ huynh trường Ban Mai, cháu 
chúc các bác luôn làm ăn phát tài, vạn sự như 
ý!

Cám ơn Hà Chi về buổi trò chuyện này. 
Chúc cho những ước mơ của Hà Chi sớm 
trở thành hiện thực

PV GÀ GÔ

Gặp gỡ
Nàng Sơn ca 
của trường 
Ban Mai

Lý lịch trích chéo:

Họ tên đầy đủ: Nguyễn Ngọc Hà Chi 

Sinh nhật: 25/12/2006 

Học sinh:  Lớp 3A1 – Tiểu học Ban Mai

 Sở thích: Ca hát, múa, đàn, nhảy 
dance sport và thích làm MC

Ca sĩ thần tượng: Thu Minh, Trúc 
Nhân…

 Các giải thưởng:  

  + Giải Nhất Ban Mai Idol

  + Giải Nhì cuộc thi Giọng hát nhí   

  + Giải triển vọng cuộc thi Nhí tài 
năng của kênh truyền hình Kids and 
Family 

  + Giải thưởng trong cuộc thi IOE - 
Olympic tiếng Anh cấp trường, cấp 
quận các năm học.Hà Chi (đeo kính, ngồi giữa) trong vòng tay bạn bè 

lớp 3A1
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7 tuổi - một con số không chỉ có ý nghĩa, bước 
ngoặt với mỗi đời người (khi bắt đầu bước vào 
lớp Một, mở ra nhiều chân trời mới từ đây) mà 
còn là một dấu mốc của những tình yêu, đam mê 
mang tên Ban Mai, của Người Ban Mai.
Từ một khu đất trống đầy cỏ hoang của khu 
vực Văn Quán, bằng những ước mơ ấp ủ, bằng 
những nỗ lực dựng xây và vun đắp, đi qua 
những tháng ngày đầu tiên còn nhiều khó khăn, 
ngày hôm nay Ban Mai tự hào khoác lên mình 
con số 7, tự hào khi là bến đỗ và cất cánh bay 
lên cho rất nhiều ước mơ của thầy cô và hàng 
triệu tâm hồn con trẻ.
Mời các bạn cùng đến với đôi dòng chia sẻ của 2 
trong số rất nhiều phụ huynh  của lớp 5A6 (khóa 
1) đã chọn Ban Mai để gửi gắm con em mình 
ngay từ những ngày đầu trường mới thành lập.

NIỀM TIN TRAO 
GỬI BAN MAI

 “Đêm qua con hồi hộp chờ đón ngày đầu tiên đến trường, mua cặp sách mới mà 
ngồi ngắm suốt không biết chán, rồi tự tay đi giặt giẻ lau bảng, cất đồ dùng học 
tập vào cặp. 

Mẹ vô cùng hạnh phúc khi con đã biết tự lo cho mình. Khi đi ngủ lại thủ thỉ với mẹ là 
những ngày ở trên bà ngoại rất nhớ mẹ, con khóc thầm nhưng bà ngoại không biết, 
không dám nói là muốn về với mẹ sợ ông bà buồn. Con là cô bé rất tình cảm. Con nói 
với ông bà: “Bao giờ có nhà mới cháu sẽ đón ông bà xuống ở”.

Hôm nay con dậy từ sớm để chuẩn bị đi học, nhưng hai mẹ con nhà Rùa vẫn đến muộn 
vì mẹ còn ngồi tết tóc cho con. Trường tiểu học Ban Mai trang hoàng rất đẹp trông khác 
hẳn ngày đầu mẹ con mình nhìn sang…

Khi lên đến hội trường đã thấy cô Phạm Thị Thu Phương – phó Hiệu trưởng nhà trường 
đang mời các bạn lớp con lên sân khấu. Mỗi bạn cầm một lá cờ vừa đi vừa vẫy bố mẹ 
và thầy cô. Không khí thật trang trọng và xúc động. Mẹ thấy bồi hồi như chính mình bắt 
đầu bước vào lớp Một.

Chỉ là ngày đầu tiên đến trường (không phải là khai giảng) mà các cô chuẩn bị chu đáo: 
từ vị trí ngồi của các con, pano, khẩu hiệu đến các tiết mục văn nghệ chào mừng của 
chính cá cô làm mẹ thấy yên tâm về sự lựa chọn của mình khi quyết định cho con ở 
ngôi trường vừa mới thành lập.

Cô giáo đã đưa con vào lớp ngồi. Con đòi mẹ đưa cặp sách và để sau ghế ngồi vì sợ 
mất. (Đúng là một cô bé!). Sau đó con về lớp của mình. Lớp con được trang trí rất đẹp, 
trên tường có nhiều cữ cái và con số đủ màu sắc. Lớp có 28 bạn. Có một cô giáo chủ 
nhiệm, một cô giáo dạy ngoại ngữ và một cô bán trú.  

… Quyết định cho con học ở trường Tiểu học Ban Mai mẹ thấy nhẹ nhõm và yên tâm 
quá, chỉ lo con không cố gắng. Nhưng mẹ tin con là một cô bé có ý chí và chăm chỉ, 
chắc con không đến nỗi thua bạn bè.

 Mẹ sẽ cố gắng dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Con gái yêu của mẹ hãy cố gắng 
nhiều nhé!

Nguyễn Thị Kim Dung   

(Mẹ bạn Hà Anh)

***

“Cứ xuống đến trường con là mẹ có một cảm xúc rất lạ. Cái cảm giác ngày đầu 
tiên mẹ dắt con xuống trường thi tuyển vào lớp Một, nó như vẫn còn nguyên vẹn.

 Mẹ thấy mình mạnh dạn và quyết đoán đấy chứ, khi quyết định cho con khởi đầu đi 
học tại một ngôi trường mới thành lập… Đến giờ này mẹ lại tự nhủ: “Linh cảm của mình 
tốt đấy chứ!”.

Cái linh cảm đấy sống cùng mẹ bởi cảm xúc của ngày con đến trường, trải qua nhiều 
việc học, vui chơi của các con, mẹ tiếp xúc với nhiều thầy cô giáo của con, từng việc 
mẹ có thể tham gia cùng con khi có thời gian, đến cả khi quá bận mẹ không thể tham 
gia được nữa…. Nó cứ quay chậm như những thước phim trong cuộc sống mỗi ngày 
của mẹ.

Đầu tiên là những nét chữ to như con cồ cộ, tròn vo vo, đến khi hạ cỡ chữ, rồi từng 
phép toán từ dễ đến khó đối với mẹ, còn với con mẹ biết lúc nào cũng là vất vả. Mỗi 
buổi tối của mẹ là những bài hát, múa tiếng Anh của con, nhiều khi mẹ còn phải nhờ 
con phát âm lại để mẹ biết nói như thế mới là chuẩn. Thỉnh thoảng được tham gia xem 
con biểu diễn những tiết mục văn nghệ ở trường, đứng dưới xem và chụp ảnh cho con 
lưu lại làm kỷ niệm, luôn có một cảm xúc trào dâng trong lòng mẹ. Mẹ gọi nó là “Những 
giọt nước mắt hạnh phúc”, nhưng vẫn phải cố ngăn lại…

Và mẹ đã rất yên tâm với quyết định của mình, khi một hôm đi học về con đã nói với 
mẹ sau khi kể bao nhiêu chuyện xảy ra ở trường với con: “Mẹ siêu thế, mẹ chọn cho 
con học đúng trường con thích”.

Mẹ chỉ biết cười trong cái hào hứng đầy phấn chấn của con.

(Mẹ bạn Thiên Giang)
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Nếu nói như cách nói của cố nhạc sĩ Thuận Yến: “Gửi tình 
yêu vào đất, được hoa trái đầy cành”, thì “Gửi tình yêu vào 
mái trường, thầy cô, được hoa trái ước mơ cuộc đời”. Và 
tình yêu ấy được biểu hiện bằng rất nhiều hành động, lời 
nói khác nhau.

 Viết, vẽ lời chúc dành tặng mừng ngôi nhà chung mang tên Ban 
Mai - trong không khí trường kỷ niệm sinh nhật trường Mầm non 
- Tiểu học Ban Mai tròn 7 tuổi, trường THCS Ban Mai tròn 4 tuổi, 
là một trong số những cách mà học sinh Ban Mai đã thể hiện.

 Mời bạn chiêm ngưỡng những sắc màu trong trẻo, những góc 
nhìn ấm áp mà học sinh Ban Mai đã dành tặng cho ngôi trường 
mến yêu của mình , cùng với một vài khoảnh khắc ấn tượng 
trong không khí sinh nhật này nhé.

“Lung linh linh linh tình mẹ tình cha. Lung linh lung linh cùng một mái nhà”. Mỗi 
tâm hồn là một ngọn nến, ấm tình và yêu thương, đã cùng thắp lên, cùng đi qua 
khoảnh khắc đáng nhớ này khi mái nhà Ban Mai tròn 7 tuổi.

Lần đầu tiên các con được đón một sinh nhật thật đông vui cùng tất cả bạn bè 
dưới ngôi nhà chung mang tên Ban Mai của mình. Với nến, với hoa, với những 
dòng chia sẻ đầy kỷ niệm của các anh chị khối THCS, với những tiết mục văn 
nghệ ấn tượng... và nhiều khoảnh khắc khó nói thành lời...
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 *Ngày 8/1: Học sinh khối 5 đã có chuyến dã 
ngoại thực tế, tham quan làng tranh Đông Hồ. 
Đây là một chuyến đi mang nhiều ý nghĩa thú 
vị, giúp các em tìm hiểu thêm về một nét văn 
hóa dân gian đẹp của dân tộc.

*Ngày 9/1: Triển lãm tranh “Cô bé Martine” 
diễn ra đến hết ngày 17/01 giúp học sinh đến 
gần hơn với bộ truyện tranh kinh điển của 
Châu Âu. Đây là bộ truyện có hình ảnh đẹp, 
nội dung nhẹ nhàng, khơi gợi nơi tâm hồn 
những cảm xúc trong sáng, mát lành, hướng 
con người về cuộc sống hòa mình với thiên 
nhiên.

*Ngày 10/1: Học sinh của trường đã tham gia 
cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet của 
quận Hà Đông. Kết quả: Hệ thống Giáo dục 
Ban Mai đoạt tổng số 56 giải – trong đó  khối 
Tiểu học là 30 giải (2 giải Nhất, 17 giải Nhì, 9 
giải Ba,  2 giải KK) và khối THCS là 26 giải (3 
giải nhì, 10 giải Ba, 13 giải KK).

6 học sinh lớp 5A8 sẽ có mặt trong danh sách 
đội tuyển của quận đi thi cấp Thành phố gồm:  
Phạm Lê Việt Hoàng, Lê Đức Anh, Đỗ Thị 
Thùy Dương, Nguyễn Thùy Chi, Trần Phương 
Linh, Phạm Diệu Linh

*Ngày 13/1: Học sinh khối lớp 3 đã có chuyến 
tham quan Hoàng thành Thăng Long.  Đây 
là công trình kiến trúc đồ sộ, được các triều 
vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và 
trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ 
thống các di tích Việt Nam.

*Ngày 14/1: Học sinh khối lớp 4 có chuyến 
tham quan Làng cổ Đường Lâm - làng cổ đầu 
tiên ở Việt Nam được Nhà nước trao bằng Di 
tích lịch sử văn hóa quốc gia. Các em đã có 
thêm những hiểu biết về nơi sinh ra  của hai vị 
vua Ngô Quyền và Phùng Hưng.

*Ngày 25/1: Trường Tiểu học đã tổ chức sinh 
nhật lần thứ 7.Rất nhiều bức thiệp đẹp, tranh 
vẽ ấn tượng, cùng chia sẻ về tình yêu, kỷ niệm 
với thầy cô, bạn bè dưới mái trường Ban Mai 
đã được chia sẻ tại không khí sinh nhật này.

*Ngày 31/1: Tại ngày hội CNTT – Văn hóa – 
Thể của quận Hà Đông, trường Ban Mai đoạt 
giải Nhất về thi bài giảng điện tử E-learning, 
giải Ba trong phần thi Khiêu vũ, giải Khuyến 
khích về trưng bày gian hàng CNTT.

*Ngày 3/2: Chi bộ trường Tiểu học Ban Mai đã 
tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 2 đồng chí: 
Nguyễn Anh Minh, Lê Ngọc Tuyền.

*Ngày 4/2: Học sinh Tiểu học Ban Mai đã 
được đón đoàn giáo sư, chuyên gia của Nhật 
Bản đến giao lưu và tìm hiểu về trường, đặt 

nền móng cho những cơ hội hợp tác, giao lưu 
dành cho học sinh Ban Mai trên đất nước mặt 
trời mọc.  

*Ngày 7/2: tại Hội trường tầng 6 trường Tiểu 
học Ban Mai đã diễn ra lễ khai mạc CLB Hành 
trang vào lớp Một – 2015 với chủ đề: Smart 
Bag.

Thông qua câu chuyện kể từ chiếc ba - lô 
thông minh, như chiếc túi thần kỳ của chú mèo 
máy Doremon, rất nhiều điều thú vị về cuộc 
sống và môi trường học tập mới của lớp Một 
sẽ được mở ra và khéo léo truyền đạt đến các 
con thông qua 12 buổi học. Chương trình diễn 
ra vào thứ Bảy hàng tuần, kéo dài từ  ngày7/2 
đến 16/5.

*Ngày 9/2: Hội chợ Xuân yêu thương diễn ra 4 
ngày (9-12/2/2015) với nhiều hoạt động phong 
phú, trong đó nổi bật là hoạt động trải nghiệm 
gói bánh chưng ngày Tết, cùng các phiên đấu 
giá sản phẩm gây quỹ từ thiện để xây dựng 
thư viện The Morning tại Bạc Liêu trong năm 
2015.

* Ngày 13/2: Ngày hội Mâm cỗ đoàn viên dành 
cho học sinh các khối học, cùng lễ Tổng kết 
cuối năm của Cán bộ, giáo viên nhà trường đã 
khép lại một năm với nhiều hoạt động, thành 
tích sôi nổi của Hệ thống giáo dục Ban Mai.
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Hôm thứ Tư vừa rồi, trường chúng tôi được đón một đoàn 
khách từ Nhật Bản. Lần đầu tiên tôi được gặp người Nhật 
trên chính đất nước Việt Nam.

Đoàn khách gồm có sinh viên và giáo viên, đến thăm lớp 
chúng tôi vào tiết học tiếng Anh. Chúng tôi được diễn một hội 
thoại ngắn giữa khách hàng và nhân viên bồi bàn. Bạn nào 
cũng nói to, rõ ràng và rất tự nhiên.

Tiếp theo là phần giao lưu. Họ nói chuyện với chúng tôi rất cởi 
mở và thân thiện. Các vị khách còn hát cho chúng tôi nghe 
nữa chứ. Để đáp lại lời cảm ơn, chúng tôi cũng tặng quà, cất 
vang bài hát truyền thống của trường Ban Mai. Tôi và một số 
bạn khác còn được bắt tay các giáo viên ở Nhật đấy!

Buổi giao lưu thân thiết đó tràn đầy niềm vui bổ ích và lý thú. 
Tình cảm đó được thể hiện rõ rệt trong những món quà ý nghĩa 
do chính tay các bạn học sinh làm và trao tặng cho đoàn.

 Trước lúc về, họ còn gửi cho chúng tôi những gói bánh kẹo, 
một quyển sách về loài chim yến… Chúng thật có ích.

Hôm đó là một ngày tuyệt vời của tập thể 5A8. Cả lớp cũng 
như tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đáng nhớ đó.

 Năm cuối cấp này là năm học cho chúng em nhiều cảm xúc 
vui buồn lẫn lộn. Và mai sau dù có rời xa tổ ấm này, em sẽ 
không bao giờ quên trường Ban Mai – nơi đã dạy dỗ em nên 
người với nhiều bài học ý nghĩa, và những chuyến than quan 
thú vị, những buổi gặp gỡ ấn tượng như với đoàn khách người 
Nhật này.

Tạ Kim Chi - Mai Bằng Linh 

(Lớp 5A8)

Gặp người Nhật   tại trường 
Ban Mai

 

Ngày hôm nay, con cám ơn cha mẹ đã đưa con đến với CLB Hành 
trang vào lớp Một – 2015 tại Ban Mai School (từ 7/2 – 16/5/2015), chủ 
đề: SMART BAG. Để con có những bước đệm, kỹ năng cần thiết khi 
chính thức bước vào năm học mới đang ở trước mắt…

Ngày hôm nay, con bước đầu đã biết thế nào là lớp và trường Tiểu học, biết 
những người bạn mới như sách vở, bút chì, bảng đen... Và đặc biệt những 
người bạn mới của con, sẽ bên con trong những năm tháng đầu đời thơ dại 
dưới mái trường này...

Đây là buổi đầu tiên của hành trình 12 buổi cho con kỹ năng, khám phá cuộc 
sống, khám phá về trường lớp, thầy cô, bè bạn. Và chúng con đã cùng đồng 
thanh cất lời cám ơn cha mẹ trong buổi khai mạc này, đã cùng đồng thanh 
hát lên lời hát rộn ràng này, nói lời tạm biệt: Tạm biệt những người bạn nhỏ 
xinh như búp bê, gấu Misa.

Con là hạt mầm đang bắt đầu nhú những lá mầm đầu tiên, xanh non, thơ 
ngây dưới ánh mặt trời. Con sẽ vươn lên dưới ánh nắng ấm áp của Ban 
Mai, từ thầy cô nơi đây, và trong sự vén vun, chăm lo và yêu thương hết 
mực của mẹ cha...

Cha mẹ giữ giùm con những hình ảnh, những khoảnh khắc này nhé. Vì một 
mai con lớn, đây sẽ là những món quà - bình thường thôi - nhưng sẽ là kho 
báu cho khoảng trời tuổi nhỏ mà không bao giờ con có thể tìm lại được....

Cha mẹ giữ giùm con khoảnh khắc
 ở CLB Hành trang vào lớp Một nhé

Các bạn nhỏ trong ngày đầu khai mạc CLB Hành trang vào lớp Một 
tại trường Tiểu học Ban Mai, ngày 7/2/2015
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Mặt trời gieo những trong trẻo, yên bình 
vào ngày mới bằng ban mai xanh yên bình 
và đầy yêu thương. Và bạn sẽ cảm nhận 
được những trong trẻo ấy, yên bình ấy, 
yêu thương ấy rõ nét hơn rất nhiều, khi 
một buổi sáng ngồi ở ban công hay tiền 
sảnh của một trường mầm non – tiểu học 
nào đó, ngắm nhìn các bậc cha mẹ đưa 
con đến trường.

 Như không gian này – nơi trường Mầm non 
– tiểu học Ban Mai một ngày gần cuối tháng 
Một.
Hình như, mọi muồn phiền khi đi qua đêm, 
gặp ánh mặt trời, đều tan nhẹ như sương – vì 
trên gương mặt của hàng chục, hàng trăm 

bậc phụ huynh và các em học sinh nơi cổng 
trường kia, mỗi người một biểu hiện khác 
nhau – song đều gặp nhau ở những ấm áp 
yêu thương: Qua cái nhìn của cha mẹ theo 
gót chân con tung tăng chân sáo bước dài 
theo hành lang về phía lớp học. Qua cái gọi 
với lại tên con của ông bố trẻ:

- Tuấn ơi, con quên này…

Cứ ngỡ cậu bé quên đồ vật gì nên người cha 
gọi lại. Nhưng không. Là hai nụ hôn nhẹ qua 
hai bên má người cha.

Cậu con trai hiểu người cha nhắc mình quên 
gì. Hiểu mình có một thói quen mang tên yêu 
thương đã thành nếp sống qua bao tháng 
ngày từ đôi bàn tay cha mẹ đắp bồi.

Cứ thế, cha mẹ cài lại khuy áo, chỉnh lại mái 
tóc, hôn lên má, lên trán con, vẫy tay nói 
những lời dặn dò đưa đón, rồi luyến lưu tiễn 
con sau cánh cổng trường, mỉm cười trở ra, 
về với những công việc bận rộn đang chờ nơi 
ngày mới phía bên ngoài kia.

Những gương mặt trẻ thơ yên bình như một 
sắc đào thắm giữa trời xuân không mưa gió, 
hồn nhiên níu tay bạn bè đi vào lớp học, bắt 
đầu thêm một ngày đầy ý nghĩa trong hành 
trình rèn luyện, trưởng thành để một ngày 
chạm tay vào những ước mơ…

Không gì yên bình bằng ánh mắt, nụ cười của 
cha mẹ nhìn theo những đứa con ngoan.

8h25,26/1/2015 
  ĐÌNH KHOA

 NGÀY MỞ ĐẦU BẰNG NHỮNG YÊU THƯƠNG

  

(Viết mừng SN trường THCS Ban Mai tuổi lên 4)

Thắp nến đi, khi mùa về rộn rã 
Bằng ước mong tuổi mới rạng ngời 

Bằng tương lai những hạt mầm vươn nở 
Từ vòm trời THCS Ban Mai 

 
Thành phố này cứ buồn trong mắt ai 

Nhưng qua đêm dài, ban mai bừng sự sống 
Và thầy cô soi vào đời tri thức 

Như nắng đầu ngày thanh khiết những tận 
tâm 

 
Một góc trời nhỏ của quận Hà Đông 

Nhưng đã sáng cùng cả ngành giáo dục 
4 năm đặt muôn gạch hồng vững chắc 

Chờ một ngày triệu cá chép bay lên 
 

Thắp nến đi em – trường mình thêm tuổi mới 
Để lòng thêm bao xúc cảm bồi hồi 

Rồi mai bay khắp chân trời góc biển 
Vẫn tự hào từng đỗ bến Ban Mai 

 
20h35, 30/1/2015 

LƯƠNG MINH HÀO

Chờ một ngày những 
cá chép bay lên

Một ngày, tôi bàng hoàng nhận được thư 
của các cô giáo ở trường mầm non của 

con thông báo về một cô bé trong lớp mới 
phát hiện khối u trong não và phải tiến 

hành phẫu thuật ngay. 
 

Trong lúc đang tràn ngập cảm xúc tiêu cực, 
tối hôm đó, cô con gái hơn bốn tuổi của tôi 
về nhà kể chuyện rằng ở trường, nó đã vẽ 

một tấm thiệp tặng cho cô bạn bị ốm. Khi tôi 
hỏi con vẽ gì tặng bạn, con hồn nhiên trả lời: 

Con vẽ một con quái vật. 
 

Tôi giật mình sợ hãi, trách con sao không vẽ 
cái gì đẹp hơn, ví dụ như bông hoa hay công 

chúa tặng bạn, để rồi ngạc nhiên nghe câu 
trả lời của cô con gái nhỏ, rằng: “Mẹ đừng 

lo, con biết bạn ấy sẽ thích, vì đó là một con 
quái vật màu tím - màu yêu thích của bạn ấy. 

Con cũng vẽ con nắm tay bạn ấy rồi cùng 
nắm tay con quái vật”. Hoá ra với con, quái 

vật không phải là thứ đáng sợ, nhất là khi 
nó được vẽ bằng màu con ưa thích. Quái 

vật cũng có thể là bạn của con, khi con dám 
vượt lên sợ hãi để cầm tay nó. 

 
Ngẫm lại cách đối diện với một tình huống 
bất thường của chính mình và con gái, tôi 

nhận ra rằng, con trẻ thông thái và linh hoạt 
hơn rất nhiều. Có lẽ, khả năng phản ứng tích 

cực với hoàn cảnh ấy của con gái tôi một 
phần là nhờ triết lý giáo dục được phổ biến 
qua hình tượng quái vật, ma quỷ. Tôi nhận 

thấy ở Mỹ, các phim hoạt hình, các nhân vật 
của chương trình dành cho trẻ em hầu hết 

đều mang dáng vẻ dị hợm khác thường (kiểu 
như nhân vật Yoda trong phim Stars War), 

được gọi tên là quái vật. Thế nhưng tính 
cách của chúng rất đáng yêu, đối lập với vẻ 

bề ngoài đáng sợ. 
 

Ban đầu, mới liếc qua, tôi thầm nghĩ sao 
người ta lại xây dựng toàn là các con vật 

lông lá, một mắt xấu xí thế kia cho trẻ con 
xem. Nhưng thấy bọn trẻ hào hứng xem, rồi 
say mê các nhân vật trong hình hài quái vật 
đến độ đòi bố mẹ mua thú bông quái vật để 
ôm khi ngủ, tôi mới vỡ lẽ. Hoá ra, đó là một 
triết lý giáo dục. Cuộc đời không phải luôn 

là màu hồng và chỉ mang sắc diện đẹp xinh 
của công chúa, hoàng tử; cuộc đời rất nhiều 

khi mang hình thù quái vật. Vậy thì, thay vì 
né tránh và sợ hãi, ta nên học cách đánh bạn 
với nó, hiểu biết thêm về nó và nếu có thể thì 
yêu nó như đó là một phần đương nhiên của 

đời sống ta vậy. 
 

…Mỗi thế giới có một tiêu chuẩn khác nhau 
và cái đẹp trong thế giới phù thuỷ có thể 

hoàn toàn trái ngược với cái đẹp như chúng 
vẫn biết, vẫn quan niệm. Học về sự khác 

biệt để đón nhận những khác biệt (thậm chí 
bất thường) với tâm thế bình thản và sự tôn 

trọng cần thiết, đó là điều mà chính tôi đã 
học lỏm được từ cô con gái nhỏ và thế giới 

quái vật trong mắt con. 
 

Từ hôm nghe con gái kể về con quái vật màu 
tím con đã vẽ tặng bạn, tôi chủ động mở 

thêm một cánh cửa để quái vật bước vào đời 
sống của mình. Tôi cũng bắt đầu học cách 

nhìn những khó khăn trong đời như nhìn 
những con quái vật màu tím - một đối tượng 

có thể dị thường nhưng hoàn toàn có khả 
năng tiếp cận và làm quen, nếu biết mở lòng, 

mở mắt. 
 

THANH LƯU (VNE)

LÀM BẠN VỚI QUÁI VẬT
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Nhà văn cổ tích Andersen dường như 
đã trở thành một “ngôn ngữ chung” của 
nhiều thế hệ, nhiều màu da trên thế giới, 
luôn chiếm một vị trí hệ trọng trong tuổi 
thơ kì diệu của bao người mà nếu có đau 
buồn thì vẫn đầy những giấc mơ…

Trí tưởng tượng của người-không-già ấy đã 
thâu tóm lấy cuộc sống bằng những ý nghĩ 
mạnh mẽ và đẹp đẽ, để viết nên những câu 
truyện cổ tích cảm động và giản dị, với những 
nhân vật luôn mang vết thương sâu kín trong 
tâm hồn. Với Andersen, tình yêu thương 
chẳng bao giờ cũ...

 …Đọc truyện cổ tích của Andersen, có lúc 
thấy buồn, thấy đau đến thắt tim, nhưng là 
một nỗi đau ngọt ngào và êm dịu, len lén khe 
khẽ ở trong lòng. Mọi ước mơ trong sáng và 
hệ trọng, tha thiết và chân thành của các nhân 
vật cuối cùng vẫn chẳng được thực hiện.

Lúc đó, chúng tôi chưa biết rằng, trong mỗi 
câu truyện cổ tích dành cho trẻ em của 
Andersen còn có một câu truyện cổ tích khác 

mà chỉ người lớn mới có thể hiểu hết. Và 
truyện cổ tích thì vẫn chỉ là một giấc mơ, còn 
cuộc sống thì luôn có những định mệnh riêng 
của nó… 

Truyện cổ tích viết ra từ đời sống 

Người ta nói rằng, Andersen đã tự ví mình 
như chú vịt con xấu xí, viết nên câu truyện cổ 
tích cùng tên. Những độc giả của nhà văn đã 
dùng câu truyện ấy để triết lý về sự thay đổi 
kì diệu của con người. Nhưng thực ra, câu 
truyện ấy không hề kể rằng: Vào một ngày 
đẹp trời nào đó, vịt con xấu xí sẽ trở thành 
thiên nga. Vịt con xấu xí trong câu truyện 
không hề trở thành, mà chính là thiên nga, chỉ 
là vì hoàn cảnh đặc biệt mà bị lẫn vào đàn vịt. 

Câu chuyện riêng của nhà văn Đan Mạch 
cũng diễn biến như vậy. Đã rất nhiều lần, 
ngay cả ở tuổi già của nhà văn, người ta vẫn 
nói với Andersen rằng ông chỉ là một kẻ có 
“máu dân đen” trong nền văn học Đan Mạch, 
rằng ông - con trai một người thợ đóng giày, 
một kẻ bần hàn thì cần phải biết chỗ đứng 
của mình trong giới thượng lưu của các quý 
ông và giáo sư. 

Có lần Andersen đi trên đường phố 
Copenhagen với một chiếc mũ xoàng xĩnh 
trên đầu, một nhà quý tộc đã nói với nhà văn: 
“Chẳng lẽ mớ giẻ rách ở trên đầu ông cũng 
được gọi là mũ ư?”. Nhà văn của các bé em 
đã nheo mắt lại, mỉm cười, và hỏi: “Thế chẳng 
lẽ cái thứ vớ vẩn ở dưới mũ ông cũng được 
gọi là đầu ư?”.

Người bạn lớn của mọi trẻ em đã trưởng 
thành trong cảnh nghèo khó, trong tiếng búa 
thợ giày của người cha, tiếng sáo trong trẻo 
của anh nhạc công lang thang, với chú mèo 
già luôn lắng nghe các câu chuyện, các vở 
diễn từ “nhà hát múa rối” của cậu bé con gầy 
lỏng khỏng.

Việc duy nhất trong suốt thời ấu thơ của nhà 
văn là để mơ mộng, chứ không phải là để 
làm toán, tập viết, nên đôi khi Andersen vẫn 
bị cười cợt vì những lỗi chính tả. Nhưng dù 
thế nào, thời thơ ấu đầy màu sắc với các trò 
nghịch ngợm của trí tưởng tượng, không phải 
học hành căng thẳng vẫn là mơ ước của tất 
cả mọi trẻ em trên thế giới này. Và khi lớn lên, 
con người này đã quyết định tiếp tục dành 
trọn cuộc đời mình để chăm sóc cho tâm hồn 
trẻ thơ. 

 …Trong suốt cuộc đời mình, Andersen đã rất 
đỗi nâng niu và trìu mến với các giấc mơ của 
trẻ em, ông nhìn thế giới bằng trái tim và đôi 
mắt của trẻ thơ. 

“Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa 
thì xin bạn hãy cứ tin rằng cuộc đời là kỳ 
diệu và đẹp đẽ nhất”, Andersen đã viết như 
vậy - dù thế giới này còn rất nhiều những 
mảnh gương của quỷ, thì tình yêu và niềm tin 
vào cuộc sống vẫn nồng nàn và vĩnh cửu như 

bầu trời Odense quê hương nhà văn. 

Trong các câu truyện của Andersen, nhân vật 
chính hầu như là những người bình thường, 
chứ không chỉ là những hoàng tử, công chúa 
hay các bà tiên. Công chúa xinh đẹp không 
lấy hoàng tử và sống hạnh phúc đến trọn đời.

Ở đó, chú vịt con xấu xí, bầy chuột đồng 
nghịch ngợm, bác sồi già, cô bé đi đôi giày 
đỏ … đều tồn tại cùng với nhau theo quy luật: 
lòng nhân ái và điều thiện sẽ chiến thắng cái 
ác, sự rộng lượng và bao dung sẽ chiến thắng 
gian dối và lọc lừa. Thế nhưng, đó là chiến 
thắng theo một cách khác, hoặc theo một 
nghĩa khác mà phải rất lâu sau các bé em mới 
hiểu được. 

Đến lúc chết vẫn là một đứa trẻ chân thành 

Con người kỳ lạ và đáng yêu, là nhà thơ, là 
người viết truyện cổ đã dạy cho tôi và các 
bé em tin tưởng vào thắng lợi của ánh sáng 
trước bóng tối, của trái tim con người trước 
những điều buồn thảm và phi lý.

Trong suốt cuộc đời mình, từ khi còn là một 
chú bé con ngây thơ, mê mẩn với những con 
rối ngộ nghĩnh và tỉ mỉ khâu vá quần áo cho 
chúng, đến khi trở thành một chàng trai có vẻ 
ngoài vụng về, rụt rè, Andersen vẫn giữ tâm 
hồn sâu sắc, trìu mến và nhạy cảm với nụ 
cười luôn nở trên môi. 

“Điều mà nhân loại này thiếu, đôi khi 
là một lòng tốt bình thường”. Bất cứ trẻ 
em nào cũng cần được biết đến thứ ánh 
sáng lung linh huyền ảo từ thế giới cổ tích 
Andersen. Chắc chắn, các bé sẽ lớn lên mà 
không bao giờ hời hợt, vô cảm trước cái Đẹp 
và thờ ơ trước nỗi đau con người. Sẽ không 
bao giờ còn chuyện một học sinh xả súng vào 
thầy cô và bè bạn ở một trường học của Mỹ, 
hay một em bé thản nhiên giết bạn cùng lớp 
“vì bạn ấy không có mẹ”…

Tình yêu thương sẽ chẳng bao giờ cũ và thừa 
trong một thế giới nhiều bạo lực và bất ổn 
như ngày hôm nay. 

Nhà văn Đan Mạch của các bé em yêu 
nhất trên đời là những bông hoa. Những 
ngày sống yên lặng ở Rolighed (gần thủ đô 
Copenhaghen) những năm cuối đời, mỗi 
sáng, người ta mang đến cho ông một bông 
hồng thơm ngát… Một lần, nhà văn mơ thấy 
mình đang bay trong lúc chết, từ thi thể nở ra 
rất nhiều bông hồng sáng lấp lánh.

Và, Andersen đã ra đi hệt như giấc mơ, với 
một bông hồng rực rỡ trên tay, gương mặt 
còn đẹp hơn cả các bức tượng đá hoa cương 
thời cổ đại. Đến lúc chết, Andersen vẫn là một 
đứa trẻ chân thành…

ĐINH PHƯƠNG LINH (Tuanvietnam)

Đến lúc chết vẫn là 
“đứa trẻ chân thành”

“Điều mà nhân loại này thiếu, đôi khi là một 
lòng tốt bình thường”
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 Một năm có bốn mùa: Xuân – Hạ - Thu – Đông. Nhưng em yêu 
nhất là mùa Xuân. Mùa Xuân làm cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa 
xuân đồng nghĩa với một sự khởi đầu mới cho tương lai. Mùa 
xuân của gia đình, bè bạn.

Xuân đến như một liều thuốc trường sinh làm mọi vật trở nên tươi 
tốt. Những ngày héo úa, lạnh lẽo của mùa đông đã dần qua đi nhanh 
chóng, mà thay vào đó là một màu xanh của cây cối, thiên nhiên. Xuân 
khơi dậy trong lòng em cảm giác lâng lâng, khó tả.

Trời bắt đầu hửng ấm khi cận Tết. Không còn cái khô hanh và những 
cơn mưa xối xả ngày đêm nữa. Mùa xuân đến một cách dịu dàng, thùy 
mị, ban cho nhân gian những tia nắng ấm áp, thật đáng yêu. Nàng tiên 
mùa xuân còn mang đến cho ta những cơn mưa ngọt ngào, hay nói 
cách khác là mưa xuân.

Tối 30 Tết, nhà nhà sum họp bên mâm cơm ấm áp, bên bàn thờ tổ tiên 
khói hương nghi ngút. Em nhận ra rằng, mùa xuân đã cho ta  cơ hội để 
quây quần bên bếp lửa hồng, để gần gũi nhau hơn.

Cảm ơn mùa xuân nhiều lắm!

Em ước sao ai ai dù xa quê hương đến muôn trùng vạn dặm  vẫn 
được gặp mặt, để được tận hưởng niềm vui sum vầy. Em rất yêu mùa 
xuân!

Cao Hà Minh  (Lớp 4A2)

Tranh Tết của học sinh lớp 4A6

EM RẤT YÊU MÙA XUÂN

Tự hào thư viện 
Fujiko.F.Fujo

 Nếu có ai hỏi: “Ở trường cậu thích nhất gì?”, thì tôi sẽ không 
ngại trả lời rằng: “Tớ thích nhất thư viện trường tớ!”

Thư viện trường tôi là thiên đường sách truyện và cũng là nơi tụ họp 
của “đàn ong vỡ tổ” sau mỗi giờ tan học.

Thư viện trường tôi mang tên Fujiko. F.Fujo. Tôi thích cái tên này vì là 
tên nhà văn đã sáng tác ra truyện Doraemon – cuốn truyện mà trẻ em 
nào  cũng thích. Hẳn các thầy cô cũng khâm phục và thích truyện của 
ông lắm nên mới đặt tên thư viện là Fujiko. F.Fujo. Và tôi cũng thế.

Ngày 13/9/2013 là một trong những ngày hết sức đặc biệt đối với tôi. 
Lớp 5A8 được vinh dự đi mừng sinh nhật thư viện tròn 3 tuổi. Tôi sung 
sướng lắm, chỉ muốn nhảy cẫng lên.

Hôm thứ Sáu là một ngày trọng đại đối với thư viện. Chúng tôi bạn nào 
cũng vui như chính sinh nhật của mình vậy. Chúng tôi được gặp rất 
nhiều vị khách mời, trong đó có Giám đốc và Phó giám đốc NXB Kim 
Đồng – những người đã tặng sách và góp phần xây dựng thư viện này.

Tôi vô cùng cảm ơn các bác vì đã cho chúng tôi một nơi tuyệt vời đến 
thế. Hôm đó có cả thầy Hiệu trưởng trường Hương Sơn B. Chúng tôi 
được giao lưu, trò chuyện với các bác, các thầy và nhất là được chúc 
mừng sinh nhật thư viện vào nhật ký.

Buổi hôm đó đã làm tôi vui và bất ngờ hơn bao giờ hết.

Tôi rất yêu và tự hào về thư viện trường tôi

Ngày 14/9/2013

Nguyễn Ngọc Linh  (Lớp 5A8 – Khóa 4)

Thiệp Tết của học sinh lớp 2A2Tranh của  Trang Linh (3A4)

Trường Ban Mai thân yêu

Lời ca và tiếng hát

Một ngôi trường mơ ước

Của các bạn học sinh

Lúc em vào lớp Một

Hoa phượng nở tưng bừng

Như chào đón chúng em

Đỏ cùng từng yêu thương

Bắt đầu năm học mới

Còn lạ lẫm chưa quen

Thầy cô và các bạn

Ai cũng quý mến em

Đến khi em trưởng thành

Cảm ơn trường Ban Mai

Đã giúp em nâng cánh

Để mai bước vào đời

Nguyễn Trung Hiếu

 (Lớp 5A4)

BAN MAI NÂNG CÁNH
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Tết đến rồi, mọi thứ xung 
quanh em dần thay đổi. 

Dưới mái trường Tiểu học Ban 
Mai này đã có những chiếc cây 
bỏ đi cái áo khoác mặc suốt 
cả một mùa đông lạnh lẽo, để 
thay vào đó là bộ quần áo tràn 
đầy những lá non, lộc biếc. 
Hoa khoe sắc, lộng lẫy dưới 
ánh nắng những màu xanh, 
đỏ, tím, vàng làm cho ngôi 
trường rực rỡ hơn.

Cả hành lang lẫn lớp học đều 
được trang trí rất đẹp. Hành 
lang thì được treo đầy những 
tấm thiệp năm mới xinh xắn 
của các bạn nhỏ. Các lớp học 
thì được trang trí bởi đồ trang 
trí Tết.

Trong vòm cây kẽ lá, những 
chú chim sơn ca vang lên giai 
điệu rộn rã làm cho cây cối 
đâm chồi nảy lộc. Chỉ vài hôm 
trước còn trong mùa đông, mọi 

vật ủ rũ mà giờ đã tươi tốt lạ 
thường. Trên bầu trời xanh và 
cao có những đàn chim tung 
cánh như một mùa xuân đang 
hiện trước mắt em.

Trước khi nghỉ Tết, trường 
Ban Mai lại phát cho mỗi bạn 
một nao lì xì và một cái bánh 
chưng. Cô giáo thường nói với 
em rằng: Ý nghĩa của ngày Tết 
là gia đình được đoàn tụ. Câu 
nói đó vẫn ấp ủ trong lòng em 
bấy lâu nay.

Tết là một bông hoa đào xinh 
đẹp. Em mong bốn mùa quanh 
năm đều là Tết.  

Em thầm nghĩ: Đừng tàn nhé, 
Tết ơi!  

Nguyễn Quang Minh - 
Nguyễn Minh Ngọc  

(Lớp 4A2)

BAN MAI TRONG NGÀY TẾT

Mùa xuân không thể thiếu hoa đào. Đây là loài hoa được mọi 
người yêu chuộng nhất trong trong ngày Tết.

Cây hoa đào được người dân miền Bắc chăm sóc để nở hoa 
đúng vào dịp Tết trong những vườn đào, có khi trước Tết hàng 
mấy tháng. Nhìn từ xa, cây to như một người khổng lồ với muôn 
nghìn cánh tay dang rộng. Cây được những người thợ khéo léo 
cắt tỉa gọn gàng nên mang những hình dáng rất đẹp, lạ mắt. Thân 
cây thẳng, vươn lên hình chóp. Có cây thân uốn thành những 
đường cong mềm mại. Những cành nhỏ, nhưng cứng cáp, mặc 
một cái áo gi-lê màu nâu sẫm. Từ  thân ấy đâm ra không biết bao 
nhiêu cánh tay tí hon. Rồi trên những cành đào vươn ra ấy là 
những nụ đào chúm chím, còn đang e ấp. Nụ đào nho nhỏ, nằm 
trong những lá xanh như ngủ đông chưa muốn dậy. 

Những ngày trôi qua, khi mùa xuân về, những nụ hoa ấy cũng 
chui ra khỏi chiếc áo ấm áp khoe sắc thắm, khoe những cánh hoa 
màu hồng mềm mại, mỏng manh.

 Để thêm phần hấp dẫn, người ta còn trang trí lên mình cây đào 
những chùm đèn xanh đỏ nhấp nháy, những sợi dây kim tuyến 
nhiều màu sắc hay những quả cầu lộc may mắn…

Cây đào với người miền Bắc đã quá quen thuộc, như người miền 
Nam chơi hoa mai. Mỗi khi thấy mọi người đi sắm hoa đào là 
biết Tết sắp đến, xuân đang về. Và những người đi xa nhà cũng 
chuẩn bị lên tàu trở lại quê hương sum họp bên gia đình.

Phùng Minh Hằng (Lớp 4A5)

SẮC ĐÀO NGÀY XUÂN

Ấn tượng tranh Tết lớp 2A3

Vũ Hồng Hạnh

Minh NgọcQuỳnh Anh

Thảo Nguyên Khôi Nguyên

Hoa đào và hoa mai vừa hé nở là Tết sắp đến gần. Mọi người đi 
mua đồ để chuẩn bị ăn Tết. 

Người ta mua đào, mai và quất cảnh để trang trí trong nhà. Ở thành 
phố, người đông nghìn nghịt và trong các siêu thị người đi mua nhiều 
hơn. 

Ông bà em thì gói bánh chưng. Bố mẹ em dọn dẹp và trang trí lại nhà 
cho đẹp. Đến 30 Tết, mọi người chuẩn bị đón Giao thừa, và em được 
xem màn trình diễn pháo hoa có nhiều màu xanh, đỏ, tím, vàng….

Mồng một em rất hồi hộp, không biết em có được nhiều phong bao lì xì 
không? Mọi người ai cũng có những phong bao màu đỏ để mừng tuổi 
cho người cao tuổi và trẻ con.

Ngày Tết, em thường về quê ngoại và quê nội thăm và chúc Tết ông 
bà. Em, bố mẹ và ông bà cả gia đình quây quần bên nhau ăn bánh 
chưng, mứt tết, giò, gà, thịt đông…

Em rất thích ngày Tết vì Tết được nhiều may mắn

Minh Ngọc (Lớp 2A3)

THÍCH TẾT
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Đón xuân Ất Mùi 2015,  Viết Tân studio 
vừa ra mắt album ca nhạc chủ đề mùa 
xuân cho thiếu nhi của nhạc sĩ Quỳnh 
Hợp với tiếng hát của 2 bé Bào Ngư (6 
tuổi) và Bạch Lê Quỳnh Anh (10 tuổi). 

16 ca khúc trong album được phổ thơ của 
các nhà thơ Lương Đình Khoa, Lê Minh Thu, 
Nguyễn Lãm Thắng, Đỗ Thị Hoa Lý, Bạch 
Xuân Sơn... đều được các tác giả viết từ 
cái nhìn và suy nghĩ của con trẻ, như cách 
lũ trẻ đang trò  chuyện với đất trời, với thiên 
nhiên, cỏ cây, nói chuyện với bố mẹ, ông 
bà, anh chị em... Nhạc sỹ Quỳnh Hợp chia 
sẻ: “Hiện âm nhạc cho trẻ nhỏ ít quá, album 
này ra mắt là để bọn trẻ có nhạc phù hợp 
với tình cảm và lứa tuổi của mình mà không 
phải nghêu ngao hát nhạc người lớn nhưng 
không hiểu gì về lời ca!”. 

“Mùa Xuân Như Thế Đấy”- ca khúc chủ đề 
của album (thơ Lương Đình Khoa) là một bài 
ca xinh tươi, nhẹ nhõm như chính suy nghĩ 
của một cô bé con đang tha thẩn ra vườn 
chơi, thì thầm trò chuyện với chồi non, hoa 
nở, với gió xuân thoảng qua, với bầu trời 
xanh được Bạch Lê Quỳnh Anh nhỏ nhẹ nói 
chuyện một mình nhưng cũng chính đang 
chia sẻ những suy nghĩ của mình với bạn 
bè, gia đình yêu thương.

Album cũng có những bài hát hướng các bé 
về các giá trị gia đình, giá trị Tết cổ truyền 
của dân tộc. Bé Bào Ngư thơ ngây với “Cả 
nhà gói bánh chưng”- thơ Lê Minh Thu thể 
hiện cuộc sống bận rộn, những người cha 
người mẹ phải đi làm cận Tết, đứa trẻ không 
mong gì hơn mẹ về sớm, cùng bày lá dong 
xanh, lạt trắng, đỗ vàng như hoa ra để cả 
nhà cùng quây quần gói bánh. 

“Xúng Xính Xuân” (thơ Lê Minh Thu) là bài 
hát với nét nhạc và lời ca thơ ngây con trẻ 
đang nói chuyện với người mẹ của mình. 
“Mẹ ơi Xuân biết hát, tiếng mưa như tiếng 
đàn. Mẹ ơi Xuân đọc thơ, hoa nở từng con 
chữ…” với ý nghĩa  mỗi đứa con đều là hy 
vọng, là mùa Xuân của cha mẹ. Xuân sang, 
Tết đến, con thêm tuổi mới, thêm trưởng 
thành lớn khôn. Bài hát này do bé Bào Ngư 
thể hiện là một nét phác họa nhẹ nhõm 
nhưng lại kết nối được tình cảm gia đình, 
gửi gắm tình yêu tình thương vô bờ bến của 
những bậc làm cha làm mẹ vào đứa con của 
mình. 

Album cũng dành chỗ cho những nét nhạc 
mới. Gió Xuân (thơ Lương Đình Khoa) do 
Bạch Lê Quỳnh Anh thể hiện với tiết tấu 
valse hơi nhanh như những đứa bé vui ríu 
rít được cha mẹ cho đi chơi. Bài hát miêu tả 
sự ngạc nhiên trẻ thơ trước bầy cá rô tung 
tăng, cánh diều dang rộng và ngọn gió biến 

thành ca sỹ hát lời ca du dương. Trong bài 
hát, quả tình, với mỗi đứa trẻ, mỗi chuyến đi 
với cha mẹ là một chuyến phiêu lưu kỳ thú. 
Những ca khúc trong album là những cuộc 
chuyện trò được diễn tả bằng tình cảm ngôn 
ngữ của trẻ con mà các bé muốn dành cho 
cha mẹ, ông bà, bạn bè gia đình mình trong 
không khí Xuân rộn ràng khắp thôn làng, 
ngõ phố. 

Và, những người lính Hải quân nơi khơi xa 
cũng nhận được những gửi gắm tình yêu 
thương ấm áp từ gia đình nhỏ của mình qua 
Nhà mình đón Tết (thơ Bạch Xuân Sơn), 
Xuân về rồi đó (thơ Nguyễn Lãm Thắng).

Nhạc sỹ Quỳnh Hợp và các tác giả thơ, cũng 
là những người cha người mẹ, hy vọng các 
bạn hãy dành thời gian nghe album này 
cùng những thiên thần bé nhỏ của mình. 
Hãy cùng các bé tận hưởng những lời ca 
đầy sắc Xuân, hãy dành thời gian trò chuyện 
với các con. 

Xuân đến, hãy tạm dừng các công việc lại, 
bật nhạc, cùng nghe, cùng chơi với các con, 
cùng ngắm lũ trẻ nhảy chân sáo và hát vang. 
Xuân sắp sang, Năm mới sắp đến rồi!

Mộc Lan  

 Tặng học sinh Ban 
Mai 30 album nhạc 
“Mùa xuân như thế 

đấy”

 Lương Đình Khoa - tác giả có nhiều 
thơ được phổ nhạc nhất trong album này 
(Mùa xuân như thế đấy, Chiếc lá mùa 
xuân, Gió xuân, Ru đêm mùa xuân, 
Thế là xuân về) sẽ dành tặng học sinh 
trường Ban Mai 30 Album “Mùa xuân 
như thế đấy” cho 30 bạn nào nhanh tay 
gửi bài viết về chủ đề: MẸ VÀ CÔ cho 
nội san BMser Connection số tháng 3 
tới tại: Phòng truyền thông của nhà 
trường.

 Vừa có nhạc Tết để nghe, vừa có cơ hội 
được đăng bài trên nội san của trường 
số tiếp theo. Còn gì tuyệt vời bằng nhỉ? 
Nhanh tay lên, các bạn nhé!

Xuân Về 
 

Mùa xuân đã đến

Che đi đông lạnh

Mang về nắng ấm

Cho bầu trời xanh

Hoa đào nở rộ

Một màu hồng tươi

Mai vàng khoe sắc

Trong ánh mặt trời

Rộn khắp muôn nơi

Chim ca ríu rít

Cây lá đung đưa

Như đang trò chuyện

Và em vui vẻ

Theo mẹ lễ chùa

Cầu mong năm mới

Gặp nhiều điều may

Đầu Quý Khang 

(Lớp 4A2)
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