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XUÂN VỀ
Một năm bận rộn qua đi, để lại 
cho ta bao cảm giác mới lạ, cùng 
không khí se lạnh vào ngày đầu 
tiên của năm mới. Mùa xuân đã 
trở về.

Bầu trời trong xanh, mây trắng bồng 
bềnh như những que kẹo bông 
đang chơi đùa  với gió. Ông mặt 
trời vàng rực, chiếu những tia nắng 
ấm xuống mặt đất. Khu phố em ở 
được quét dọn và sơn mới. Phố vui 
vẻ, hãnh diện khi có bộ cánh mới 
đón Tết. Nhà nào cũng treo cờ đỏ 
sao vàng bay phấp phới. Không 
khí phấn khởi, náo nức chuẩn bị 
đón Tết bao trùm không gian. Mọi 
người, mọi vật đều thay đổi.

Không còn những vẻ mặt đăm chiêu 
hay tiếng gắt gỏng. Ra đường, ai 
cũng chúc nhau may mắn, vạn sự 
như ý. Tất cả trở nên tình cảm hơn.

Ngày xuân khiến mọi người gần gũi 
với gia đình. Em mong Tết năm sau 
cũng sẽ luôn vui vẻ như thế này.

NGUYỄN NGỌC TÂM (5A4)

SỨC SỐNG MỚI
Đúng như chủ đề "Vượt trội để tỏa sáng" - thật nhiều BMSers đã 
thực sự khẳng định mình và tỏa sáng trong tháng 12/2015 - ở các 
sự kiện, hoạt động như: Thi IOE, Banmai Idol - Dance crew 2015, 
Cô giáo Tài năng duyên dáng, Hội thi Giáo viên giỏi cấp quận, thi 
cờ vua thành phố Hà Nội mở rộng, v.v....

Một năm mới đã bắt đầu. 2016 rộn ràng với sức sống mới rạo rực từ 
chồi non, từ sự chuyển mình của các BMSers.

Với sự tạo đà từ những "Vượt trội để tỏa sáng" nơi tháng 12/2015 – các 
BMSers sẽ đón năm 2016 với một sức sống mới - sức sống của tập thể 
Người Ban Mai năng động, tự tin, biết sáng tạo và làm mới những gì 
đã có từ trong chính nội lực tiềm ẩn của mình, bật lên như những mầm 
xanh đầy sức sống trong mùa xuân, trong tuổi mới. Bởi tháng Một rộn 
ràng sinh nhật trong toàn Hệ thống Giáo dục Ban Mai. 
 
8 năm với một hành trình cho các em thơ một "Khởi đầu vững chắc - 
Tương lai vững bền". 8 năm - vượt qua những khó khăn ban đầu, không 
ngừng vận động để hòa nhịp cùng môi trường giáo dục hiện đại trong 
và ngoài nước, Ban Mai đã làm nên sự tỏa sáng của các con học sinh 
nhiều thế hệ ở các mặt: Tri thức - Kỹ năng - Nhân cách - Sức khỏe.

8 năm - tình yêu thương, sự tâm huyết của Ban lãnh đạo nhà trường, 
của đội ngũ cán bộ, giáo viên - đã cùng chung sức đồng lòng để mỗi 
học sinh thực sự là một tài năng, tỏa sáng với ước mơ, đam mê mang 
tinh thần BMSers.
 
BMSers Connection - số đặc biệt chào Xuân 2016, mừng sinh nhật Ban 
Mai - xin trân trọng gửi tới quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các con 
học sinh những nội dung đặc sắc với chủ đề: SỨC SỐNG MỚI.

BMSERS CONNECTION

 Tranh: Quang Minh (4A3) 
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Gửi con trai Vĩ Thành!

Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, mới ngày nào con còn rụt rè nắm tay 
mẹ bước vào lớp Một, giờ con đã là học sinh lớp 4 tự tin, năng động. 

Đồng hành với con những năm học vừa qua mẹ thấy mình được rất 
nhiều: được làm bạn với con, cùng con chia sẻ những vui buồn hàng 
ngày, được cảm nhận sự tiến bộ của con.

Mẹ rất vui khi con ngày một trưởng thành, ngày một tự tin, tích cực 
tham gia các hoạt động của trường như: Ban mai Idol - Dance crew, 
Mr and Miss, tham gia các hoạt động từ thiện như nuôi lợn đất siêu 
tốc, làm bánh dẻo, góp quần áo ấm hay đóng góp xây dựng thư viện 
The Morning…

Mỗi buổi sáng con đều tự giác dậy đúng giờ, tự chuẩn bị trang phục, 
đồ dùng học tập và háo hức đến trường. Bởi đến trường, con được 
gặp thầy cô và các bạn luôn yêu thương con. Tuần vừa rồi con bị 
đau bụng phải nghỉ học 2 ngày, đến lớp bạn thì ra ôm con, bạn thì 
tíu tít hỏi thăm, bạn thì kể cho con nhưng hoạt động của lớp trong 
thời gian con nghỉ. 

Mẹ rất ấm lòng khi con được học tập dưới mái trường có nhiều tình 
thân như vậy. Mẹ con mình đã đúng khi lựa chọn ngôi trường Ban 
mai để theo học vì ở đây con không chỉ được học những kiến thức 
mà con còn được học cách sống, cách quan tâm chia sẻ với mọi 
người. 

Với mẹ việc học kiến thức rất quan trọng nhưng quan trọng hơn đó 
là việc học làm người. Mẹ tin với sự dìu dắt của các thầy cô, với môi 
trường học tập tốt, với tình yêu thương của các bạn, con trai mẹ sẽ 
trở thành một chàng trai tự tin, năng động, tốt bụng và mẹ tin con sẽ 
thành công trong cuộc sống. 

ĐÀO THỊ PHƯƠNG THÙY
 (PHHS Hoàng Đào Vĩ Thành, 4A3)

CON TRƯỞNG THÀNH 
CÙNG KỸ NĂNG VÀ NHÂN 
CÁCH VỚI BAN MAI

 DÀNH CHO CÁC BÉ 
CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1

Vào lớp Một, cả thế giới muôn màu 
đang mở ra trong tâm trí Bé. Nhiều 
điều mới lạ đón chờ Bé trải nghiệm. 

Thầy cô và các anh chị trường Tiểu 
học Ban Mai sẵn sàng cùng bé bước 
vào hành trình “Enjoy the Smart Bag” 
- Trải nghiệm chiếc Ba lô thông minh. 
Với hành trình “Enjoy the Smart Bag”, 
CLB Hành trang lớp Một năm nay 
mong muốn mang đến cho mỗi học 

sinh những kỹ năng tốt nhất, tâm thế 
vững vàng để Bé bước vào bậc Tiểu 
học. Trải nghiệm 13 chủ đề thú vị, sẽ 
tạo cho Bé sự háo hức, niềm đam mê 
giúp Bé ham thích đến trường. 

Thời gian: Thứ Bảy hàng tuần , từ 7: 
30 đến 16: 00.
Thời lượng: 13 buổi (12 buổi khám 
phá các chủ đề, 1 buổi trải nghiệm). 
Từ ngày 30/1/2016 đến 21/5/2016.
Địa điểm: Trường Tiểu học Ban Mai, 
Khu ĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Phụ huynh học sinh có nguyện vọng 
cho con tham gia CLB Hành trang vào 
lớp Một - “Enjoy the Smart Bag”, mời   
ghi tên và làm thủ tục với P. Tuyển 
sinh nhà trường.

*Tel: (04) 33 546 030 - ext 13
*Website: www.banmaischool.edu.vn
*Email: clbhanhtrang2016@banmai-
school.com
*Hotline: 0966694869 - 0904300552

BAN TUYỂN SINH
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Là một đứa bé cá tính từ nhỏ, bướng bỉnh, hiếu 
động không bao giờ chịu ngồi một chỗ, đặc biệt 
là luôn làm theo ý thích của mình, Trí Hiếu hay 
làm cho người khác mất kiên nhẫn trong quá 
trình dạy dỗ, chỉ bảo bạn ấy.

Đầu năm học lớp 3, cháu bị va chạm gây chấn 
thương não phải nằm viện điều trị gần một tháng – 
do đó bị ảnh hưởng đến khả năng học tập. Sau thời 
kỳ đó, cháu luôn tỏ ra chán học. Nhà trường đã có 
nhắc nhở và gia đình cũng chú ý kèm cặp cháu hơn, 
nhưng kết quả không được là bao. Thành tích học 
tập cuối năm lớp 3 của Hiếu chỉ đạt trên trung bình.

Đầu năm học vừa rồi, Hiếu làm cả nhà lo lắng vô 
cùng, khi đi học về là bạn ấy quăng sách vở và kêu 
chán nản, không hiểu bài, không thích học. Từ lớp 
học, có lời mời của cô giáo yêu cầu gặp gia đình để 
phản ánh về tình hình bạn ấy không tập trung học 
tập, đặc biệt là cô giáo bộ môn Tiếng Anh. Bạn ấy 
tâm sự rằng bạn ấy không thích học môn này và dứt 
khoát từ chối khi lần lượt các thành viên trong gia 
đình yêu cầu kèm thêm môn Tiếng Anh. Gia đình đã 
tìm hiểu tâm lý và chấp thuận nguyện vọng, đăng 
ký cho bạn ấy theo khóa học Tiếng Anh ở trung tâm 
có giáo viên người bản ngữ. Tuy nhiên kết quả vẫn 
không mấy khả quan.

Đột nhiên, giữa kỳ I vừa rồi bạn ấy có sự thay đổi rất 
bất ngờ, cứ đi học về đến nhà, Hiếu nghỉ ngơi một 
lúc rồi yêu cầu ông bà nội tắt tivi để tập trung học bài. 
Học xong cháu đã tự biết sắp xếp sách vở chuẩn bị 
cho buổi hôm sau (điều mà những năm trước đây 
cháu hiếm khi làm, toàn ông nội xem thời khóa biểu 

và giúp cháu làm việc này). Ở nhà, Hiếu đã biết giúp 
ông bà lau cầu thang, quét nhà, rửa bát, chơi với em 
– những việc mà trước đây cháu chưa bao giờ làm.

Ngạc nhiên hơn nữa là Hiếu say sưa kể những 
chuyện trên lớp, kể tấm gương các bạn có thành tích 
tiến bộ trong học tập và kỷ luật. Và lần đầu tiên cháu 
đã tự nhận mình có thành tích tiến bộ vượt bậc trong 
lớp. Cháu kể được cô giáo biểu dương, các bạn khen 
ngợi…. Ông bà và bố mẹ cháu cảm nhận được sự 
thay đổi từng ngày của con, nên ai cũng cảm thấy an 
tâm trong lòng.

Cháu có được những thay đổi tích cực như trên, phải 
nhờ đến sự quan tâm, thấu hiểu tâm lý trẻ của cô 
Diệp - giáo viên chủ nhiệm. Cô thường xuyên để ý và 
trao đổi với gia đìnhnhững biểu hiện tâm lý của cháu, 
phối hợp cùng gia đình điều chỉnh hành vi cho con. 
Đặc biệt cô luôn gần gũi và khuyến khích để con có 
thể tự tin, phát huy hết khả năng của mình.

Ngoài ra, gia đình chúng tôi cũng thấy được sự quan 
tâm sát sao, thể hiện trách nhiệm với nghề nghiệp 
của Ban Giám hiệu trường Tiểu học Ban Mai - khi 
trực tiếp Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với 
giáo viên chủ nhiệm có buổi gặp gỡ với gia đình để 
cùng gia đình khuyến khích, phát huy khả năng của 
cháu.

Nhìn thấy con em mình tiến bộ hàng ngày là niềm 
vui sướng, tự hào của gia đình tôi. Không biết nói gì 
hơn, gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban 
Giám hiệu trường Tiểu học Ban Mai, cô Diệp và cô 
giáo bán trú lớp 4A2 đã truyền cảm hứng và giúp con 
thay đổi, tiến bộ trong học tập và cuộc sống.

PHHS VŨ TRÍ HIẾU (4A2)

SỰ THAY ĐỔI BẤT NGỜ TỪ MỘT HỌC SINH

Thư của ông Vũ Mạnh Cường - bày tỏ niềm vui về sự 
thay đổi của cháu nội là Trí Hiếu.

Nụ cười rạng rỡ của Trí Hiếu bên bạn bè lớp 4A2



5
LỜI PHỤ HUYNH

“2 năm trước con đến tuổi Tiểu học, tôi cho con thi và học 
trường Ban Mai. Một số bạn bè bày tỏ sự lo lắng: “Trường 
này nhiều phong trào, hoạt động, sợ phần kiến thức của con 
bị ảnh hưởng, không khéo con mình bị kém các bạn trường 
ngoài!”. Hồi nhỏ tôi cũng được bố mẹ cho học trường tư thục 
gần giống Ban Mai nên tôi không băn khoăn lắm với những ý 
kiến như vậy.
 
Gần hai năm qua tôi đã thấy con có rất nhiều thay đổi, nhất là sự 
tự tin, chủ động và các kỹ năng trong cuộc sống. Tôi cố gắng học 
cùng con áp dụng các kỹ năng của môn The Leader in me trong 
các hoạt động ở nhà, để khi việc gì con đã nhận trách nhiệm thì 
con chính là “leader”, mẹ chỉ là hỗ trợ, hoặc thậm chí phải theo khi 
đã giao quyền cho con.

Trong công việc và cuộc sống, tôi nhận thấy các kỹ năng như 
tư duy cùng thắng, sắp xếp thứ tự ưu tiên là những thứ dùng 
đến hàng ngày và có tầm quan trọng không kém, thậm chí trong 
nhiều trường hợp còn quan trọng hơn hơn cả những gì học trong 
chương trình giáo khoa.
 
 Tôi rất hài lòng khi thấy con tôi về nhà chủ động và say mê làm 
bài tập, thích thú tham gia các hoạt động ngoại khóa và nhiều lúc 
mê mẩn làm các đồ chơi để mai đến lớp chơi trò chơi với các bạn. 

Con say sưa kể chuyện về thầy cô và các bạn còn 
sáng thì háo hức đi học, nhiều lúc còn dỗi vì mẹ bận 
em, bận chút việc nhà buổi sáng nên không đưa con 
đến lớp được sớm hơn...

Tôi mừng vì con học bởi tự bản thân con thích, chứ 
không phải vì một sức ép nào cả. Vì vậy, tôi yên tâm 
là ở Ban Mai, con được sống với tuổi thơ đúng nghĩa 
và được trang bị những kỹ năng mềm cần thiết cho 
cuộc sống cũng như công việc sau này.

 Với những kết quả cao của các bạn trường Ban Mai 
trong các cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh, Violympic 
và cả giáo viên dạy giỏi cấp Quận, tôi tin chương 
trình học của trường là toàn diện và hợp lý. Con của 
tôi chưa được những giải cao này, nhưng tôi không 
sốt ruột, không ép mà muốn để con học tập và phát 
triển tự nhiên nhất với sở trường của mình. Tôi sẽ hỗ 
trợ con làm những gì con thích!

Vừa qua, tôi có hỗ trợ con và các bạn cùng lớp thi 
Ban Mai Idol. Những buổi tối ở lại trường, tôi thật xúc 
động thấy các thầy cô giáo Ban Mai dường như làm 
việc không biết mệt mỏi. Ngành của tôi đã về muộn 
rồi, vậy mà tôi rời cơ quan về đến trường, sân trường 

chỉ còn ánh sáng đèn, đi qua các lớp vẫn thấy các cô 
tranh thủ ngồi chấm bài. Tôi về đến nhà cơm nước 
xong nằm lướt web vẫn thấy các thầy cô  trong Ban 
tổ chức Ban Mai Idol trả lời email các vấn đề về cuộc 
thi. Thậm chí 1 giờ sáng vẫn thấy thông tin, video 
được cập nhật trên kênh Youtube của trường. Phải 
có tình yêu nghề thật lớn thì các thầy cô mới có đủ 
động lực hăng say như vậy!
 
Gửi gắm một con học lớp 2 và một con học mầm 
non, trường Ban Mai là một đối tác của tôi. Và dù 
đối tác là một tổ chức hay một con người thì đều có 
những điểm khiến tôi hài lòng, có những điểm khiến 
tôi xúc động, và có những điểm tôi muốn hoàn thiện 
hơn nữa, nhưng đây là một đối tác tôi tin cậy.

Một mùa xuân nữa đang đến, kính chúc các thầy cô 
nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp 
trồng người. Chúc các con có những ngày học tập và 
vui chơi bổ ích và có những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp 
dưới mái trường Ban Mai. 
 

PHẠM HOÀNG THANH
 (PHHS Nguyễn Hoàng Bảo Linh, 2A5)

CON THÍCH HỌC  VÀ YÊU THÍCH ĐẾN TRƯỜNG



Mình chơi cờ vua từ hồi 4 tuổi. Đây là môn rèn 
luyện trí tư duy và giải trí rất tốt. Nếu bạn nào 
giỏi toán, mình tin chắc sẽ là người có thể giỏi 
cờ vua.

Mẹ mình là người đã  gây cảm hứng cho mình đầu 
tiên. Đến khi học Mầm non Ban Mai, ở trường có 
khóa học năng khiếu tự chọn, mình đã lựa chọn môn 
cờ vua. Rồi sau đó mình tham gia học cờ kiện tướng, 
và bắt đầu có những thành tích với môn thể thao này. 
Mẹ của mình cho mình rất nhiều cảm hứng, động lực 
để học tập, đồng thời dạy cho mình biết những điều 
mình sai, hoặc mình chưa biết.

Mình đã ứng dụng rất nhiều thói quen vào trong việc 
chơi cờ vua. Mình thường lấy một tờ giấy trắng viết 
ra những mục tiêu cần thực hiện rồi lựa những việc 
quan trọng để hoàn thành trước. Mình không xem 
tivi, luyện đúng giờ, và không ngủ muộn. Mình cũng 
chủ động luyện cờ vua mà không cần ai nhắc, thậm 
chí còn rủ thêm người để luyện cùng mình.  

Mình giỏi cờ vua, nhưng lại thích sáng tác phim hoạt 
hình. Walt Disney – cha đẻ của chú chuột Mickey là 
người đã cho mình ước mơ này, bởi đã làm cho tất 
cả các bạn thiếu nhi đều yêu thích Mickey. Trong lớp 
mình có một bạn cũng hay sáng tác truyện giống tác 
giả Fujiko.F.Fujio, nên cả hai có ý định hợp tác. Mình 
làm xong phim, bạn ấy sẽ viết về phim của mình và 
ngược lại mình sẽ làm phim về truyện của bạn ấy. 
Để đạt được ước mơ này, mình sẽ cố gắng học tập 
chăm chỉ, luyện vẽ ngay từ bây giờ, đưa ra nhiều ý 
tưởng mới.

Mình thích Ban Mai ở điểm: trường Ban Mai luôn 
có rất nhiều cuộc thi để phát hiện ra khả năng và 
những điều học sinh thích, để bồi dưỡng cho những 
khả năng đó. Mỗi ngày, niềm vui đến lớp của mình 
là được học nhiều điều mới, được gặp cô giáo, bạn 
thân và chơi nhiều trò chơi thú vị.

TRỊNH HẢI ĐƯỜNG (3A2)

Cô gái vàng của cờ vua Hà Nội
TRỊNH HẢI ĐƯỜNG (3A2)

* Giải Nhất cờ vua Siêu nhí, giải Nhất cờ vua Y tế, 
* Giải thưởng cấp Quận: Nhất các năm lớp 1,3; 
giải Nhì năm lớp 2.
* Giải thưởng Thành phố: Giải Ba năm lớp 1, giải 
Nhất  giải cờ vua mở rộng năm lớp 3, 
3 Huy chương vàng giải Vô địch cờ vua nhanh và 
cờ vua chớp nhoáng Hà nội mở rộng năm 2016.
* Tham gia cả 2 đội tuyển thi IOE, Violympic cấp 
Quận, và đang chờ kết quả.  

NGƯỜI BAN MAI
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Ngày tôi chia tay cánh cổng Đại học cũng là ngày 
tôi đến với Ban Mai. Cảm giác của một sinh viên 
vừa ra trường đã xin được vào một ngôi trường 
lớn làm việc khiến tôi sung sướng và hãnh diện 
với bạn bè, người thân vô cùng, và đến giờ tôi 
vẫn chưa quên…. 

Tưởng chừng như mới đây thôi, mà tôi đã gắn bó 
với Ban mai được 4 năm rồi… 4 năm đủ để đọng lại 
trong tôi rất nhiều những kỉ niệm sâu sắc về đồng 
nghiệp, về các con học sinh thân yêu.

Trong 4 năm tôi luôn phấn đấu để trau dồi kĩ năng, 
tìm tòi những phương pháp dạy học mới, tìm cách 
để có thể truyền cảm hứng đến các con. Thật may 
cho tôi là hầu hết các con đều rất thích thú khi học 
môn Mỹ thuật, vì ở đây các con được thỏa sức sáng 
tạo, được thỏa sức vẽ lên những ước mơ của mình, 
được học mà như chơi….

Mỗi một ngày qua đi tôi luôn cố gắng để gặt hái cho 
mình những thành công nhất định, đặc biệt từ ngày 
được tiếp cận với chương trình “The Leader in me”. 
Dù việc lớn hay việc nhỏ tôi luôn đặt ra mục tiêu phấn 
đấu cho bản thân mình. Có lẽ cũng vì điều đó mà 
năm học 2015- 2016 tôi đã có được khá nhiều thành 
công. Và tháng 12 vừa qua là một tháng mà tôi không 
bao giờ quên: Sau khi thực hiện thành công tiết dạy 
chuyên đề cấp Quận tôi may mắn được Ban Mai cử 
đi dự thi Giáo viên giỏi quận Hà Đông . 

Tôi có thời gian là 9 ngày để chuẩn bị cho 2 tiết dạy 
dự thi , chuẩn bị kiến thức cho phần thi lý thuyết … Vì 
đây là lần đầu tiên bước chân vào một cuộc thi cấp 
quận nên tôi cảm thấy rất lo lắng và hổi hộp. Ban đầu 
tôi gần như rơi vào trạng thái không biết bắt đầu từ 
đâu? Làm gì trước? làm như thế nào? Làm sao có 

thể cân bằng được mọi thứ và việc quan trọng nhất 
vẫn cần có được kết quả tốt?

Và thật may mắn vì bên canh tôi luôn có sự động 
viên của Ban Giám hiệu, đồng nghiệp và các con học 
sinh… Tất cả đều kì vọng vào tôi và tôi luôn nghĩ 
mình phải cố gắng, mình cần đạt được mục tiêu bản 
thân đưa ra. Đó là giành giải nhì trong cuộc thi này.

Nhận được sự hợp tác, sự sáng tạo, thông minh của 
các con trường Tiểu học Lê Lợi nên 2 tiết dạy của tôi 
rất thành công và nhận được sự đánh giá cao của 
Ban giám khảo. Cảm xúc thực sự vỡ òa khi tôi chính 
thức nghe tên mình giành được giải nhất!

Để có được những thành quả đó tôi phải khẳng định 
một mình tôi rất khó có thể làm được mà cần có sự 
hợp lực, sát cánh của Ban Giám hiệu, các thầy cô 
giáo tổ Năng khiếu và các cán bộ, giáo viên trong 
trường. Tôi sẽ nhớ mãi những buổi tối ngồi bên nhau 
làm giáo án, những buổi trưa ngồi bên nhau làm đồ 
dùng, và có những đêm đồng nghiệp của tôi thức 
đến 2h, 3h sáng để hoàn thiện clip… Rồi biết bao lời 
động viên, khích lệ của đồng nghiệp, của các con học 
sinh…mà có lẽ suốt quãng đường sự nghiệp tôi sẽ 
không bao giờ quên!

Qua cuộc thi tôi thấy mình đã trưởng thành hơn rất 
nhiều, trưởng thành trong chuyên môn, trưởng thành 
trong các kĩ năng lên lớp. Điều đặc biệt tôi tôi cảm 
nhận sâu sắc nhất đó là tình cảm của Ban Giám hiệu 
cũng như đồng nghiệp và các con học sinh dành cho 
tôi. Đó là động lực để giúp tôi có thêm động lực, niềm 
tin để ngày càng cố gắng và hoàn thiện mình hơn 
nữa, khơi nguồn tiềm năng cho tất cả các con học 
sinh cùng khám phá chính bản thân mình!

QUÁCH THU HIỀN
(GV môn Mỹ thuật)

 

BAN MAI CHO TÔI TỎA SÁNG

Tranh: Minh Ngọc - 4A2



Kỳ thi giáo viên dạy giỏi Quận Hà Đông đã qua 
nhưng thực sự trong tôi vẫn còn chứa đầy cảm 
xúc. Tôi vô cùng biết ơn Ban lãnh đạo nhà trường 
đã trao niềm tin và cơ hội cho tôi. Để tôi hiểu và 
biết rằng mình có thể làm được điều mà mình chưa 
một lần dám mơ ước. 

Cuộc thi vừa là cơ hội lớn, đồng thời là thử thách với 
tôi. Tôi chỉ có thời gian là một tuần lễ để chuẩn bị cho 
bài thi lý thuyết làm điều kiện và hai tiết dạy chấm 
điểm. Ban ngày tôi dành thời gian chuẩn bị cho tiết 
dạy: lên ý tưởng, soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng, tập 
dạy trước học sinh. Ban đêm, mắt tôi cứ chong chong, 
không tài nào ngủ ngon giấc, trăn trở để tìm cách thể 
hiện mình tốt nhất, khẳng định được thương hiệu Ban 
Mai trong mắt bạn bè.

Tôi ngày càng hiểu sâu sắc hơn câu nói: “Nhất tâm 
vạn sự thành” của Ms Mai Thị Lan Anh. Nó có nghĩa 
Hợp lực là khi một cộng một bằng mười, hay một trăm, 
hoặc thậm chí một nghìn. Bạn làm được rất ít khi chỉ 
hành động một mình nhưng húng ta có thể làm nhiều 
hơn khi hợp lực.

Tôi nhớ lại cảnh những con đàn chim bay chếch hình 
chữ V, khi con đầu đàn kiệt sức thì những con phía 
sau sẽ bay lên hỗ trợ. Điều đó giúp giữ sức cho đàn 
chim, và còn giúp bay thêm nhiều quãng đường hơn. 
Nếu không có sự hỗ trợ của các chị trong Ban Giám 
hiệu: Ms Phương, Ms Tâm, Ms Thảo, các cô giáo tổ 
Tiếng Anh , các cô giáo viên chủ nhiệm, các thầy giáo 
IT, mĩ thuật, âm nhạc, truyền thông thì tôi khó hoàn 
thành nhiệm vụ của mình. 

Cảm ơn toàn bộ cô giáo Tiếng Anh trong tổ đã hộ trợ 
tuyệt vời cho tôi. Từ cách mọi người động viên tinh 
thần “Cố lên em, ôm chị để truyền may mắn nhé” làm 
tôi hết sức cảm động. Rồi cô Dung, Ms Nương đã luôn 
cầu may mắn, sự mạnh mẽ, đột phá, vững tâm cho tôi 
trước mỗi lần thi. Tất cả đã giúp tôi sửa từng câu chữ, 
chỉnh tác phong, hỗ trợ đồ dùng, góp ý rất chân thành 
để giúp tôi tìm ra cách hay nhất, sáng tạo nhất truyền 
đạt kiến thức cho các con. 

Tôi thấy mình trưởng thành hơn nhiều, cảm nhận 
được sự gắn kết, tình yêu thương của các anh chị 
đồng nghiệp nhiều hơn khi đến với cuộc thi này.

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 
(GV tổ Tiếng Anh)

NHẤT TÂM 
VẠN SỰ THÀNH 

“Giải Nhì giáo viên dạy giỏi quận Hà Đông - đó 
chưa phải là cao nhất, nhưng với tôi nó vẫn là 
sự thành công vì những thành công lớn lao đều 
bắt nguồn từ những khởi đầu nhỏ bé. Và quan 
trọng hơn, tôi nghĩ đó là sự thành công cho một 
tập thể Ban Mai đoàn kết, biết cách hợp lực để 
cùng nhau tỏa sáng”.

NGƯỜI BAN MAI
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Tôi bước vào nghề với một 
yêu dành cho trẻ nhỏ vô bờ 
bến. Tôi thích chơi với trẻ con, 
thích bế, thích thơm, thích xúc 
cho chúng ăn và thích được dỗ 
dành mỗi khi chúng khóc… Tôi 
phát hiện ra trẻ con rất thích 
nghe kể chuyện, nhất là những 
câu chuyện mới. Tôi đã sưu tầm 
nhiều câu chuyện mới để kể dần 
dần mỗi ngày.  Tôi đặt mục tiêu 
cho mình là làm sao để bọn trẻ 
luôn được tươi cười mỗi ngày 
đến lớp. 

Năm học 2009 – 2010, tôi là giáo 
viên chủ nhiệm lớp Mẫu giáo nhỡ. 
Trong lớp của tôi có một bạn tên 
là  Trần Phạm Đại Việt. Bạn ấy 
lớn nhất lớp nhưng nhút nhát,  
sức khỏe lại yếu nên hay ốm và 
phải nghỉ học.  Tôi đã quan tâm 
tới bạn ấy nhiều hơn các bạn 
khác một chút, nên con rất thân 
với cô, trưa nào cũng phải có cô 

ngồi bên cạnh vỗ về thì mới ngủ 
được. Những hôm tôi đi họp, bạn 
ấy hầu như không ngủ. Tôi phát 
hiện ra và đã tìm cách rèn cho 
con thói quen ngủ trưa một mình 
mà không thành. Tôi buồn và cảm 
thấy có khi những hôm đi vắng mà 
không ru con ngủ được. Việt biết 
điều đó, nên có một lần tôi đi họp 
vào buổi trưa, Việt nằm im và ngủ 
rất ngoan. Tôi yên tâm đi họp.  Khi 
trở về tôi thấy bạn ấy vẫn nằm im 
nên rất vui vì biết con đã tự ngủ 
được một mình.

Nhưng tối hôm đó về nhà Việt ngủ 
rất sớm. Mẹ bạn ấy hỏi mãi, bạn 
ấy mới nói là trưa nay cô Hương 
đi họp nên con không ngủ được. 
“Thế cô có biết là con không ngủ 
được không?”. Việt trả lời “Cô 
không biết mẹ ạ, tại vì lúc cô đi 
con nằm im, còn khi cô về con vẫn 
nằm im như thế nên cô tưởng con 
ngủ rồi”. Mẹ bạn ấy lại hỏi “Sao 

buổi chiều con không nói cho cô 
biết?”. “Tại vì con sợ cô buồn mẹ 
ạ”.  Hôm sau, khi nghe mẹ bạn ấy 
nói lại, tôi vô cùng xúc động khi biết 
con  vì yêu quý cô mà đã biết suy 
nghĩ cho cô như vậy. Chính những 
tình cảm của Đại Việt là một trong 
những động lực để tôi thêm gắn 
bó với nghề trong những năm đầu 
đứng lớp. 

7 năm trong nghề đã đi qua.  Mỗi 
năm học  lại đổ đầy thêm cho tài 
khoản tình cảm của tôi với bọn trẻ. 
Và càng gắn bó với nghề tôi lại 
càng thấy yêu nghề hơn, bởi mỗi 
ngày đến lớp tôi được nhìn thấy 
những nụ cười trẻ thơ, điều mà rất 
nhiều người mong ước thấy được. 
Hạnh phúc của cô là được nhìn 
thấy nụ cười của con mỗi ngày 
đến lớp.

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
(GV  lớp Kitty 7)

Cô Thu Hương (bên phải) cùng đồng nghiệp và học sinh 
lớp Kitty 7 tại khu vui chơi của trường Mầm non Ban Mai 

trong không khí đầu Xuân.

HẠNH PHÚC CỦA CÔ LÀ NỤ CƯỜI MỖI NGÀY CỦA CON 



“Sống chủ động” là chủ đề được triển khai tới toàn 
bộ học sinh Ban Mai khi bắt đầu năm học mới, với 
mong muốn: Mỗi BMSer đều là một người sống tự 
giác, có trách nhiệm, biết vì mọi người xung quanh, vì 
lợi ích chung, làm chủ mọi kiến thức và kỹ năng cần 
thiết ngay từ giai đoạn khởi đầu này - để có nền móng 
vững chắc trong tương lai.

Khởi đầu năm học với nhiều quyết tâm và thay đổi trong 
việc dạy và học, đến nay trường Tiểu học Ban Mai đã trải 

qua một nửa hành trình tiến đến mục tiêu “tỏa sáng”. Vượt 
qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống hàng ngày 
mỗi BMser đã có những thành công bước đầu trên chặng 
đường “tỏa sáng”.

Lễ sơ kết học kỳ I là lúc để mỗi học sinh, thầy cô nhìn lại 
những gì đã thực hiện trong suốt nửa hành trình năm học 
2015 – 2016 để tiếp thêm lửa, để thầy và trò siết chặt thêm 
đôi tay, thổi bùng lên ngọn lửa chiến thắng trong chặng 
đường còn lại của năm học.

Hành trình tỏa sáng 
của các BMSers sau học kỳ 1

(năm học 2015 - 2016)

Lớp tiên tiến xuất sắc gồm: 1A2 - 1A5 - 1A8 - 2A2 - 2A3 
- 2A5 - 2A6 - 3A1 - 3A2 - 3A4 - 4A1 - 4A3 - 4A5 - 5A2 - 
5A4 - 5A5.  Lớp tiên tiến gồm: 1A1 - 1A3 - 1A4 - 1A6 - 
1A7 - 1A9 - 2A1 - 2A4 - 2A7 - 2A8 - 3A3 - 3A5 - 3A6 - 4A2 
- 4A4 - 4A6 - 5A1 - 5A3. Lớp dẫn đầu trong phong trào 
Vở sạch chữ đẹp: 1A2. Trong ảnh là khoảnh khắc vinh 
danh lớp xuất sắc nhất trong học tập gồm: 1A1 - 5A2 
- 1A4 - 1A8 - 1A2

34 học sinh Xuất sắc trong học tập: 
1A1 Nguyễn Hải Anh
1A2 Đặng Hải Minh
1A3 Nguyễn Hoàng Minh
1A4 Phạm Đức Minh
1A5 Lê Đăng Tùng
1A6 Chu Đoàn Phương Chi
1A7 Phạm Trần Hoàng Anh
1A8 Nguyễn Hồng Quang
1A9 Vũ Danh Hùng
2A1 Đinh Nhật Minh
2A2 Nguyễn Tâm Anh

2A3 Nguyễn Tuấn Bách
2A4 Nguyễn Hữu Bảo Duy
2A5 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên
2A6 Mạc Minh Dũng 
2A7 Hoàng Dương
2A8 Nguyễn Thị Minh Thư
3A1 Nguyễn Hoàng Sơn
3A2 Hoàng Giang
3A3 Bùi Minh Ngọc
3A4 Nguyễn Ngọc Trâm Anh
3A5 Nguyễn Nhật Mai
3A6 Nguyễn Anh Thư

4A1 Phạm Triệu Tiến Dũng
4A2 Nguyễn Hiểu Lan
4A3 Lê Thu An
4A4 Nguyễn Hoàng Trang Linh
4A5 Nguyễn Quang Minh
4A6 Nguyễn Đức Anh
5A1 Nguyễn Mai Linh
5A2 Lương Bảo Huy
5A3 Đỗ Minh Yến
5A4 Nguyễn Lê Tùng Anh
5A5 Hoàng Mai

10 giải Nhất IOE cấp trường:
3A2 Lê Trần Quỳnh Chi
3A1 Nguyễn Đức Minh
3A2 Nguyễn Tường Linh
3A5 Nguyễn Nhật Mai 

4A5 Nguyễn Mai Ngọc Nhi
4A6 Nguyễn Đức Anh 
4A1 Nguyễn Đoàn Phương Vy 
5A2 Đầu Quý Khang
5A2 Nguyễn Mai Anh

Vinh 
danh 
lớp 
Xuất 
sắc 
nhất 
trong 
hoạt 
động: 
5A1

10
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34 học sinh xuất sắc trong 
hoạt động:
1A1 Vũ Quang Minh
1A2 Trần Hà Phương Anh
1A3 Nguyễn Hà Châu
1A4 Nguyễn Lê Bảo Bình
1A5 Bùi Phạm Phương Trang
1A6 Nguyễn Phạm Khải Ninh
1A7 Nguyễn Tuấn Phong
1A8 Nguyễn Linh Chi
1A9 Vũ Phạm Trâm Anh
2A1 Nguyễn Thảo Vân
2A2 Nguyễn Diệu Anh
2A3 Trương Thị Thảo Linh
2A4 Hoàng Phương Thảo
2A5 Nguyễn Hoàng Bảo Linh
2A6 Nguyễn Ngọc Hà
2A7 Trần Hà Linh

2A8 Phạm Bùi Hà Nhi
3A1 Bùi Mai Thế Kiên
3A2 Trịnh Hải Đường
3A3 Nguyễn An Như
3A4 Lê Anh Tuấn
3A5 Nguyễn Phương Thúy
3A6 Lê Đặng Minh Giang
4A1 Nguyễn Ngọc Hà Chi
4A2 Nguyễn Minh An
4A3 Vũ Đức Thành An
4A4 Ninh Đức Duy
4A5 Trần Minh Nhật
4A6 Chu Ngọc Lam Khuê
5A1 Nguyễn Tiến Minh
5A2 Bùi Lê Minh Hoàng
5A3 Vũ Phương Trang
5A4 Nông Hoàng Trúc Nhi
5A5 Nguyễn Đặng Duy Anh

Vinh danh học sinh đội hoa 
tiêu.
4a3 Nguyễn Quang Minh
4a3 Nguyễn Thị Phương Anh
5a1 Nguyễn Phương Anh
5a1 Nguyễn Mai Linh
5a1 Nguyễn Đại Thành 
4a5 Lê Thị Quỳnh Anh
4a6 Lê Công Mạnh Đức
4a6 Chu Ngọc Lam Khuê
4a6 Ngô Tuệ Nhàn
4a5 Nguyễn Minh Đường 
5a4 Nguyễn Nhật Quang
4a1 Nguyễn Ngọc Hà Chi
4a1 Nguyễn Đặng Trường
4a3 Lê Khánh Linh
4a3 Nguyễn Minh Trang
4a5 Trần Minh Nhật
4a5 Nguyễn Đăng Dương

4a6 Nguyễn Vũ Khánh Huyền
5a2 Nguyễn Bảo Vân
5a2 Nguyễn Thị Phương Nhi
5a3 Ngô Hà Di Phương
5a4 Nguyễn Minh Khuê
5a3 Phạm Đoàn Hải Linh
5a2 Lại Quốc Trung
5a2 Nguyễn Vũ Nguyên Linh
4a3 Nguyễn Ngọc Khánh Linh
5a4 Nông Hoàng Trúc Nhi
5a4 Nguyễn Hà Linh
4a5 Trần Minh Nhật
5a3 Phạm Ngọc Linh
5a4 Nguyễn Minh Khuê
4a3 Vũ Đức Thành An
4a3 Hoàng Đào Vĩ Thành
4a3 Lê Khánh Linh
4a3 Lê Thu An
4a6 Đào Linh Đan

20 giải Nhất Violympic cấp 
trường:
1a8 Nguyễn Hà Bảo Chi
1a4 Phạm Đức Minh
1a6 Chu Đoàn Phương Chi
1a8 Nguyễn Khánh Linh
1a3 Nguyễn Hùng Phong
2a3 Nguyễn Chính Minh Hiếu
2a6 Mạc Minh Dũng
2A1 Trịnh Minh Quân
2a3 Nguyễn Triệu Phúc Lâm

3a1 Trần Ngọc Nhật Minh
3A2 Lê Trần Quỳnh Chi
3A2 Trịnh Hải Đường
3A2 Nguyễn Hoàng Duy
4A5 Nguyễn Vũ Đan Phương
4a5 Nguyễn Quang Minh
4a3 Lê Thu An
5a3 Nguyễn Chí Thành
5a2 Nguyễn Quang Thái
5a2 Nguyễn Hoàng Ngân
5a2 Lương Bảo Huy

16 giải Nhất Math Violympic 
cấp trường:
1a7 Phạm Trần Hoàng Anh
1a5 Lê Đăng Tùng
1A9 Võ Đình Anh
1a9 Vũ Danh Hùng
1a6 Chu Đoàn Phương Chi
2a6 Nguyễn Tuấn Khang
2a6 Mạc Minh Dũng

2a3 Trần Hoàng Việt
3a5 Nguyễn Nhật Mai
3A1 Trần Ngọc Nhật Minh
3a6 Nguyễn Bảo Ngọc Trâm
4a6 Nguyễn Đức Anh
4a2 Trần Hoàng Nam
5a2 Lương Bảo Huy
5a2 Nguyễn Xuân Dũng
5A2 Lê Huyền Thảo

Vinh danh  đội BMSers giành giải Đồng 
- Toán tuổi thơ toàn miền Bắc:

5A2 Lương Bảo Huy
5A2 Lê Huyền Thảo
5A2 Nguyễn Xuân Dũng
5A2 Nguyễn Minh Ngọc
5A2 Dương Bùi Hạnh An
5A2 Nguyễn Vân Minh Đức
 

Vinh danh học sinh đạt giải Ngôi sao 
Bibi:

4A1 Nguyễn Ngọc Hà Chi
4A1 Bùi Tường Lam
4A1 Cao Đoàn Minh Anh
4A3 Vũ Đức Thành An
4A3 Nguyễn Vũ Thục Anh
4A3 Hoàng Đào Vĩ Thành

Vinh danh Giải cờ vua cấp Quận, 
Thành phố:

3A2 Trịnh Hải Đường
3A4 Đỗ Việt Bách

Lưu ý: Do thời gian có hạn, buổi Sơ kết 
trao giấy khen trên sân khấu cho các giải 
Nhất của 3 kỳ thi IOE, Math Violympic, 
Violympic, cấp trường.  Các giải còn lại 
được trao tại lớp vào buổi sơ kết của lớp.

TIÊU ĐIỂM THÁNG



Sự đấu tranh, giằng xé giữa 
Thiện và Ác, bóng tối và ánh 
sáng, lời kêu cứu hãy hành 
động vì thiên nhiên và trái đất 
cùng tình yêu quê hương đất 
nước là những ấn tượng nổi bật 
trong đêm Chung kết Banmai 
Idol – Dance crew diễn ra vào tối 
24- 25/12 của Hệ thống giáo dục 
Ban Mai.

Với chủ đề “Mỗi học sinh là một 
tài năng” – Banmai Banmai Idol – 
Dance crew 2015 là cuộc thi lần 
thứ 4 được tổ chức. Trong suốt 
4 năm qua, cuộc thi đã góp phần 
khơi nguồn đam mê, chắp cánh 
cho nhiều bạn học sinh trong toàn 
Hệ thống giáo dục Ban Mai được 
thể hiện tài năng, khám phá chính 
bản thân mình và theo đuổi ước 
mơ về nghệ thuật. 

Nhiều học sinh đã trưởng thành từ 
Banmai Banmai Idol – Dance crew 
2015 và tiếp tục khẳng định mình 
tại các sân chơi lớn hơn, trong đó 
nổi bật là Nguyễn Ngọc Hà Chi, 
học sinh lớp 4A1: Giải Quán quân 
Banmai Idol 2013; Giải Triển vọng 

cuộc thi Nhí tài năng 2014 (do Kênh 
VTC11 tổ chức); Giải A1 (đơn ca) 
cuộc thi Ca khúc măng non thành 
phố Hà Nội 2014 và 2015 (do Sở 
VH-TT Hà Nội tổ chức)…

Tối 24/12 là đêm Chung kết dành 
cho 28 mục xuất sắc nhất dự thi 
Idol. Bên cạnh các ca khúc thể 
hiện sự hồn nhiên tuổi học trò, 
các bạn nhỏ còn thể hiện bản lĩnh 
của mình khi lựa chọn các ca khúc 
khá “khủng” như tiết mục: Mẹ yêu 
con (Trang Linh, 4A4); Uống trà 
(Thục Anh, 4A3); Đám cưới chuột 
(Tuấn Phong, 1A); Roar (Bảo 
Linh, 2A5); A symphony of justice 
(Thúy Nhung, 7A2); Demons (Minh 
Hoàng, 5A2)… 

Với kỹ thuật xử lý thanh nhạc tốt, 
phong thái tự tin làm chủ sân khấu 
cùng hoạt cảnh minh họa thú vị, 
ca khúc “Uống trà” do nhạc sĩ trẻ 
Phạm Toàn Thắng sáng tác đã 
mang lại giải quán quân Banmai 
Idol mùa thứ 4 cho bạn Nguyễn 
Vũ Thục Anh (4A3). Giải cho hạng 
mục Nhóm Idol thuộc về tiết mục 
“Ngựa ô thương nhớ” của Vĩ Thành 
– Thành An (4A3).

CHUNG KẾT BANMAI IDOL - DANCE CREW
BÙNG NỔ SẮC MÀU BAN MAI

12

Minh Trang - 4A3 nổi bật trong đêm CK

Nguyễn Vũ Thục Anh - 4A3, quán quân 
Ban Mai Idol 2015.

 Tiết mục “Ngày Tết quê em” của tập thể 2A2
 mang đến không khí xuân tưng bừng.
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Tối 25/12 là đêm Chung kết dành cho 
20 tiết mục dự thi Dance crew xuất sắc 
nhất. Đêm thi này thực sự khiến người 
xem phải ngạc nhiên và thán phục khi 
các bạn học sinh từ khối 1-5 thể hiện 
những động tác nhảy vừa khỏe khoắn, 
vừa uyển chuyển lại rất ăn khớp với cả 
đội hình.

Điều gây ấn tượng mạnh là bên cạnh 
những bài nhảy mang không khí vui 
nhộn mùa Giáng sinh, nhiều tiết mục 
có chiều sâu, với các lớp nang, trường 
đoạn khác nhau để thể hiện những 
thông điệp về cuộc sống như: Sự đấu 
tranh giữa Thiện – Ác (nhóm nhảy A.B.T 
– lớp 4A3); Ý chí bất khuất và niềm tự 
hào của người Việt Nam (Nhóm That 
Power – lớp 5A1), lời kêu cứu của thiên 
nhiên vì con người hủy hoại môi trường 
(Hạnh Mai - Mai Chi, 8A1).

Banmai Idol – Dance crew đã mang đến 
những bữa tiệc âm nhạc và nghệ thuật 
thực sự cho các bậc phụ huynh học sinh 
cùng hơn 2000 thầy trò trong Hệ thống 
giáo dục Ban Mai.

SẮC MÀU BAN MAI

Nguyễn Ngọc Hà Chi - 4A1, 
quán quân Banmai Idol năm 2014

Kim Minh - 8A1 với ca khúc 
"Việt Nam ơi".

Các BMSers khối 1 mang đến sự hồn 
nhiên cùng hàng loạt vũ điệu Noel 

Nhóm Fire on Ice - 5A5 gây 
ấn tượng mạnh với những 
bước nhảy tự tin, hòa quyện, 
thể hiện tinh thần hợp lực, 
gắn kết cao.

Nguyễn Xinh - 6A1
 với ca khúc "Bóng cả".

Vinh danh các nhà tài trợ của cuộc thi.Sự kết hợp ăn ý của nhóm That Power - 5A1



Sự tỏa sáng là một hành trình xuyên suốt cả năm học 2015-2016. Và 
hành trình ấy của gần 1000 BMSers đã đi được 1/2 chặng đường, với 
nhiều câu chuyện thành công về sự chuyển dịch tiến bộ trong cuộc 
sống cùng các thói quen mà các con đã được học: Sống chủ động, 
Bắt đầu với mục tiêu, Ưu tiên việc quan trọng...; những sự tỏa sáng 
trong học tập, các hoạt động, sự kiện...

Ngày hội Cha Mẹ học sinh sáng 17/1 là dịp để các bậc phụ huynh và các 
con học sinh cùng nhìn lại 1/2 hành trình tỏa sáng ấy, cũng như đề ra 
phương hướng, mục tiêu phấn đấu ở học kỳ 2. Riêng các bậc phụ huynh 
khối 2 đã có những trải nghiệm mới với phương thức triển khai họp theo 
nhóm lẻ giữa học sinh - bố mẹ cùng sự hỗ trợ của cô giáo chủ nhiệm.

ngày hội CMHS cuối học kỳ 1
Tưng bừng 

PHHS Chí Bằng (2A8):
Chí Bằng lớp Một không học 
ở Ban Mai. Lớp 2 mới chuyển 
về Ban Mai. Nhưng thực sự 
mình thấy môi trường này rất 
là tốt. Hôm nay họp phụ huynh, 
phương pháp họp theo nhóm 
giữa bố mẹ với con và cô giáo 
thế này là rất tuyệt vời, các con 
được tự tin.

Mình rất thích Ban Mai có nhiều 
phong trào, chương trình, chẳng 
hạn như Banmai Idol… Việc nhà 
trường đưa 7 thói quen để trẻ 
trưởng thành vào dạy cho các 
con là cái tuyệt vời nhất. Vì một 
đứa trẻ sẽ tự tin hơn, có trách 
nhiệm với việc nó làm, không 
phụ thuộc vào người khác, sống 
có trách nhiệm với bản thân hơn.

Mình mong Ban Mai sẽ phát triển 
tốt hơn nữa, các con theo hẳn 
một hệ thống, đỡ phải chuyển 
sang trường khác. 

PHHS 
Trọng Nghĩa (2A8): 
Họp theo nhóm, cô có 
nhiều thời gian, điều 
kiện để nhận xét kỹ 
hơn ưu nhược điểm 
của các cháu để phụ 
huynh có thể nắm rõ 
được hơn.

Con nhà mình thì 
lớp Một cháu học ở 
trường khác, rồi mới 
chuyển sang Ban 
Mai. Sang bên này 
cháu có nhiều tiến 
bộ hơn, tự tin hơn 
và nhiều cái có sự 
linh động, mềm dẻo 
hơn. Ngày xưa cháu 
học trường cũ có hơi 
cứng nhắc một chút. 
Con giờ đã tự giác 
hơn trong học tập, 
giúp đỡ bố mẹ.

PHHS Minh Anh (2A6): 
Buổi họp tạo cảm giác 
gần gũi với các con 
hơn, giữa gia đình và 
nhà trường gần gũi hơn, 
chia sẻ được nhiều hơn. 
Nhưng nếu có thêm nhiều 
thời gian nữa, sẽ chia sẻ 
được nhiều hơn. 

Năm nay là năm học lớp 
2 của Minh Anh. Tôi thấy 
bạn ấy tiến bộ hơn nhiều, 
tự tin hơn. Việc nhà 
trường hướng học sinh 
hình thành, tư duy theo 7 
thói quen cũng là điều tôi 
mong muốn, và chính bởi 
điều đó tôi gửi con ở đây. 
Thực ra với Minh Anh, tôi 
thấy con khá chủ động. 
Thậm chí đi làm về thấy 
con đã học xong rồi. Con 
rất là chủ động, trong học 
tập và trong cả việc nhà.”

PHHS Quang Huy 
(4A1): Được sự quan 
tâm của thầy cô trong 
trường, nhất là cô giáo 
chủ nhiệm, mỗi năm 
cháu đã tiến bộ hơn,  
dù thành tích chưa 
cao như mong muốn. 
Nhất là trong cuộc 
sống cháu đã chững 
chạc hơn nhiều, làm 
được những việc mà 
bố mẹ chưa bao giờ 
hướng dẫn, làm một 
cách rất tự tin.

Ban Mai là một ngôi 
trường xanh. Các con 
được hưởng những ưu 
đãi của nhà trường. 
Và thực sự các bố mẹ 
rất yên tâm khi gửi con 
ở đây. Chúc Ban Mai 
mãi là Ban Mai tươi 
sáng cho các con.”

14
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Tôi rất là vinh dự và tự hào bởi 2 con của tôi đều sống 
dưới mái trường Ban Mai này. Cháu lớn cũng là 3 năm 
Mầm non, 5 năm Tiểu học. Cháu thứ 2 cũng 3 năm Mầm 
non và giờ đang học lớp 2 của trường.

Với quan điểm về giáo dục thì tôi thấy rằng càng ngày 
trường càng rất phát triển và có những phương châm đào 
tạo rất tốt. 

Ngay hôm nay tôi cũng thấy rất là lạ lẫm khi bước vào một 
buổi họp mà khi đó người họp thực sự thấy hài lòng. Từng 
học sinh một đều được quan tâm, không bạn nào bị bỏ quên.

Trước hết tôi gửi lời cám ơn các thầy cô và Ban Giám hiệu 
nhà trường đã rất tích cực, càng ngày càng làm cho các 
con học tập tốt hơn, đa số ở mức độ mặt bằng đã đạt được 
những mục tiêu đề ra. Mỗi con có những mục tiêu, thế mạnh 
riêng của mình, có con đã đạt được 80% mục tiêu xuất sắc 
đề ra.

Trong năm học này tôi thấy rất là vui mừng, thậm chí tôi còn 
nói chuyện với các bạn bè có con học trường ngoài. Đó là 
giáo trình The Leader In Me là giáo trình sống chủ động, 
tích cực. Tôi cảm thấy rất thích thú với giáo trình này, thậm 
chí tôi còn mua tặng cho các bạn bè có con học ở trường 
khác. Vì khi nghiên cứu về nó tôi thấy không chỉ học sinh 
được học trong đó, mà ngay cả như mình rất là thiệt thòi khi 
không được đọc nó. Chúng ta khi đi làm, làm lãnh đạo, cũng 
phải học những thói quen đó. Đấy là những thói quen như 
kiểu cây cơ bản, rất là hay.

Hôm nay lại được họp trong một không khí buổi họp rất tích 
cực, xin gửi lời cảm ơn tới nhà trường, tới các thầy cô giáo 
đã có một sân chơi, một môi trường học tập thực sự mà 
theo như quan điểm của tôi là rất tin tưởng, cũng rất là an 
tâm khi đã gửi con vào môi trường này.

LÊ THỊ VIỆT HÀ
(Giảng viên Học viện Y dược học cổ truyền VN; 

PHHS Chu Quang Huy, 2A4)

Tôi tự hào vì bây giờ và 8 năm qua vẫn luôn 
được là phụ huynh học sinh của Ban Mai

Ban Mai - môi trường giúp các 
con tự tin trong cuộc sống

PHHS Tâm Như (4A2):Tâm Như gắn bó với 
Ban Mai, cái được nhất là sự tự tin của con. Và 
cái mà mẹ hài lòng nhất là con rất yêu trường 
lớp và yêu các bạn.

Tôi nghĩ rằng con đã tìm thấy niềm vui trong 
các giờ học, và con cũng phù hợp với môi 
trường Ban Mai. Một trong những thế mạnh 
của Ban Mai là rất tập trung chú ý đến từng cá 
nhân, và tình cảm các cô dành cho các con, 
các con đã cảm nhận được qua từng năm một. 
Đó là điều mà tôi và gia đình cũng như các con 
rất cảm ơn các thầy cô trường Ban Mai.  

PHHS Kiều Anh (3A3): Tôi có 2 con học ở 
Ban Mai. Bạn lớn mới vừa tốt nghiệp lớp 9 – 
THCS Ban Mai. Bạn bé đang học lớp 3 ở 
Tiểu học Ban Mai. 

Sau một học kỳ, điều tôi phấn khởi nhất là con 
đã tự tin hơn, hòa đồng với bạn bè. Bởi bình 
thường con là một cô bé rất rụt rè, nhút nhát. 
Chiến dịch dạy 7 thói quen cho học sinh rèn 
luyện cho các con tính tự lập cao, chủ động 
sắp xếp các công việc của mình. Điều đó rất 
là tốt.

ẤN TƯỢNG BAN MAI



TIN VẮN MẦM NON
 
Từ 13/12: Sau loạt bản đồ tư duy hình 
tròn, bọt biển đơn, bọt biển nhân đôi, lần 
này các BMSers tiếp tục trải nghiệm cùng 
bản đồ tư duy hình chuỗi,  áp dụng để lập 
thời gian biểu trong một ngày, quy trình sản 
xuất gốm sứ, quy trình sản xuất lúa gạo, 
diễn biến của những sự kiện lịch sử v.v ... 

Từ 20/12, chùm hoạt động Noel với chủ đề 
“Câu chuyện mùa đông” diễn ra tại khắp 
các lớp học  với nhiều màu sắc chào đón 
Giáng sinh. Một phong trào quyên góp 
quần áo tặng các bạn nhỏ trường Tiểu học 
Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đăk Tô – Kon Tum 
được phát động, thể hiện tinh thần chia sẻ, 
biết sống vì cộng đồng của BMSers.
  
Sáng 22/12,  hơn 100 BMSers của khối 
3-4 đã được tham dự Lễ kết nạp Đội viên - 
năm học 2015 - 2016.

Tối 24-25/12: Chung kết Banmai Idol – 
Dance Crew  với 28 tiết mục hát, 20 tiết 
mục nhảy đã mang đến một bữa tiệc âm 
nhạc chào Giáng sinh và năm mới đầy 
ấn tượng của Hệ thống GD Ban Mai. Kết 
quả Nguyễn Vũ Thục Anh (4A3) giành 
ngôi vị Idol cá nhân với ca khúc “Uống 
trà”. Giải cho hạng mục Nhóm Idol thuộc 
về tiết mục “Ngựa ô thương nhớ” của Vĩ 
Thành – Thành An (4A3). Mai Chi, Hạnh 
Mai (8A1) giành ngôi vị cao nhất cho phần 
Dance crew.
 
Sáng 29/ 12: Cô Hoàng Linh Hương - 
TPT đã giành giải Nhì tại cuộc thi “Cô giáo 
tài năng duyên dáng 2015” quận Hà Đông.

Ngày 30/12: Hội thi Giáo viên giỏi quận 
Hà Đông vinh danh 3 gương mặt BMSers: 
Cô Quách Thu Hiền – giải Nhất môn Mỹ 
thuật. Cô Đào Thị Như Quỳnh – giải Nhì 
môn Tự nhiên xã hội, cô Nguyễn Thị Ánh 
Tuyết – giải Nhì môn Tiếng Anh.

Sáng 4/1/2016, đoàn cán bộ trường Tiểu 
học Nguyễn Tri Phương, quận Hồng Bàng, 
TP.Hải Phòng đã đến tham quan, tìm hiểu 
mô hình quản lý, xây dựng trường chất 
lượng cao tại Ban Mai. 
Cùng ngày, hơn 600 BMSers tham gia kì 
thi Violympic cấp Trường. 

Tối 8/1, hơn 50 BMSers khối 2 đã có mặt 
tại trường quay S15 của Đài THVN, dự Lễ 
ra mắt kênh Truyền hình VTV7. Buổi lễ 
được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 
và VTV7.  

Sáng 17/1, ngày hội Cha Mẹ học sinh cuối 
học kỳ 1 diễn ra, giúp các bậc phụ huynh 
và học sinh cùng nhìn lại 1/2 hành trình tỏa 
sáng trong năm học 2015-2016, cũng như 
đề ra phương hướng, mục tiêu phấn đấu 
ở học kỳ 2.

Cùng ngày, bạn Trịnh Hải Đường (3A2) 
giành 3 Huy chương Vàng và Cúp vô địch 
chung cuộc lứa tuổi U9 tại giải Vô địch cờ 
vua nhanh và cờ vua chớp nhoáng Hà Nội 
mở rộng 2016.
 
Ngày 16/ 1: 60 BMSers khối 3-4-5 tham 
gia kỳ thi IOE cấp quận. Kết quả cập nhật 
tại website http://banmaischool.edu.vn khi 
được Phòng giáo dục công bố.

Sáng 19/1, CLB Toán tuổi thơ trường Tiểu 
học Ban Mai đã có buổi giao lưu với các 
CLB Toán tuổi thơ của các tỉnh phía Bắc. 
Với kiến thức Toán, vốn từ Tiếng Anh vững 
vàng, sự hợp lực ăn ý, các bạn học sinh 
trong CLB đã hoàn thành tốt bài thi và 
giành giải Đồng. 

Ngày 21/1 diễn ra Lễ sơ kết học kỳ I. Buổi 
lễ vinh danh các BMSers đã tỏa sáng trong  
học kỳ vừa qua của năm học, đồng thời 
tạo đà, truyền cảm hứng để tiếp tục gặt hái 
thành công trong học kỳ 2.
 
Sáng 23/1, tại thư viện Fujiko – F. Fujio đã 
diễn ra tọa đàm: “Những phong tục ý nghĩa 
trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam”. Đây 
là buổi tọa đàm thứ hai được tổ chức, và 
cũng là hoạt động diễn ra hằng tháng tại 
thư viện.  

Ngày  25 /1: Trường Tiểu học Ban Mai tổ 
chức sinh nhật  tròn 8 tuổi. Buổi lễ đã giúp 
các BMSers nhìn lại chặng đường 8 năm 
đã qua, từ những ngày đầu tiên xây dựng 
trường với nhiều gian nan của tập thể Ban 
lãnh đạo và các thầy cô, đã không ngừng 
phấn đấu, dành tình yêu, tâm huyết cho 
các thế hệ học sinh của Ban Mai. Tại 34 
lớp học, các BMSers cũng đã có khoảnh 
khắc cắt bánh gato thổi nến mừng sinh 
nhật trường.
 
Ngày 29/1: Gần 1000 BMSers tham gia gói 
bánh chưng tại lớp học. Đây là hoạt đồng 
thường niên của Ban Mai, giúp học sinh 
hiểu và thêm yêu những nét đẹp văn hóa 
truyền thống dân tộc vào dịp Tết.

Ngày 30/1: Khai mạc Club Hành trang vào 
lớp Một - “Enjoy the Smart Bag” dành cho 
các bé chuẩn bị bước vào lớp Một.

Club Hành trang vào lớp Một sinh hoạt 13 
buổi vào các ngày thứ 7,  kéo dài đến hết 
21/5/201, giúp bé khơi nguồn đam mê, 
ham thích đến trường.

Đăng ký tham gia tại Phòng Tuyển sinh 
nhà trường, hoặc hotline: 0966 694869 - 
0904300552.  Email: clbhanhtrang2016@
banmaischool.com

 

 
Ngày 20/12,  tại hội thi Cờ tư lệnh cấp 
thành phố mở rộng, 16 kỳ thủ trường 
THCS Ban Mai tham gia thi đấu đều 
đạt giải. Trong đó có 3 Huy chương 
Vàng, 3 Huy chương Bạc, 4 Huy 
chương Đồng và 8 giải Khuyến khích.

Ngày 26/12: Diễn ra cuộc thi vẽ tranh 
và trang trí không gian lớp học mùa 
giáng sinh nhằm tạo một môi trường 
học tập thoải mái và thân thiện. Đây là 
hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt 
động “Noel ấm áp – Đón năm mới 
2016”.

Ngày 30/12, học sinh trường THCS 
Ban Mai tham gia hành trình “ Trải ng-
hiệm dấu ấn dân tộc”, thông qua việc 
tìm hiểu về Chùa Phật Tích, làng tranh 
dân gian Đông Hồ, Bảo tàng văn hóa.  

Ngày 07/1/2016, diễn ra kỳ thi giải 
Toán – Tiếng Việt qua mạng Internet 
cấp trường.

Ngày 30/1: Lễ kỷ niệm sinh nhật 
trường THCS Ban Mai tròn 5 tuổi.

Từ 22-24/12: Không khí Noel tràn ngập 
khắp Mầm non Ban Mai, như trong thế 
giới cổ tích. Một buổi lễ đón Noel diễn 
ra tưng bừng  đã mang đến bữa tiệc kết 
hợp giữa âm nhạc - ảo thuật – khiêu 
vũ – múa – kịch… thú vị dành tặng các 
BMSers.

Ngày 3/1/2016, Mầm non Ban Mai bước 
sang tuổi thứ 8, đánh dấu hành trình 8 
năm đầy nỗ lực, tâm huyết của Hội đồng 
quản trị, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà 
trường trong việc chăm sóc, nuôi dạy 
trẻ thơ, vì một “khởi đầu vững chắc” cho 
một ‘tương lai vững bền”.

Ngày 9/1, ngày hội Cha mẹ học sinh 
cuối học kỳ 1 diễn ra, giúp các bậc phụ 
huynh tổng kết lại hành trình của các bé 
trong học kỳ 1, cũng như tìm hiểu các 
phương hướng, kế hoạch dành cho sự 
phát triển của bé ở học kỳ 2.

Ngày 14/1, Lễ sơ kết học kỳ 1 diễn ra, 
vinh danh các cá nhân, tập thể có nhiều 
thành tình trong nửa chặng đường vừa 
qua của năm học 2015-2016. Các phần 
trình diễn theo các môn học năng khiếu, 
các chủ điểm học tập trên sân khấu của 
các bé đã mang đến một bữa tiệc văn 
nghệ để lại nhiều ấn tượng với các bậc 
phụ huynh.
 

TIN VẮN THCS

TIN VẮN TIỂU HỌC
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BMSers khối THCS giành 3 HCV 
môn Cờ Tư lệnh cấp thành phố

Ngày 20/12/2015 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam 
đã diễn ra Hội thi Cờ tư lệnh cấp thành phố mở rộng, 
chào mừng 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân 
Việt Nam.

Vượt qua gần một trăm kì thủ của bộ môn Cờ Tư lệnh ở 
nhiều độ tuổi từ 11 trở lên, trong đó có cả học viên trường 
sĩ quan Chính trị quân đội, 16 kỳ thủ trường THCS Ban Mai 
tham gia thi đấu đều đạt giải. Trong đó có 3 Huy chương 
Vàng, 3 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 8 giải 
Khuyến khích.

Ba kỳ thủ đạt Huy chương Vàng là Nguyễn Nhật Minh và 
Kiều Nguyễn Việt Anh (8A2), Nguyễn Thành Trung (6A1). 
Điều đặc biệt, bạn Nguyễn Thành Trung và Kiều Nguyễn 
Việt Anh tại vòng chung kết đã thắng giòn giã tỉ số 2 - 0 và 
2 – 1 trước hai chú bộ đội là học viên trường Sĩ quan chính 
trị Bắc Ninh. Đây là hai trận đấu cam go và quyết liệt thể hiện 
sự bình tĩnh, khéo léo và quyết đoán của học sinh Ban Mai.

Trong định hướng phát triển của trường THCS Ban Mai, bộ 
môn cờ Tư lệnh đã trở thành môn học Năng khiếu chính 
khóa từ năm học 2013 - 2014. Và đặc biệt hơn, thầy giáo 
dạy trực tiếp các con chính là Đại tá, nhà văn Nguyễn Quý 
Hải – tác giả của bộ môn cờ này. 

Sự thành công của ngày hôm nay ngoài nỗ lực hết mình 
của thầy và trò trường THCS Ban Mai không thể không kể 
đến sự đồng hành của cha mẹ học sinh. Chúc gia đình Ban 
Mai luôn hợp lực sát cánh bên nhau để cùng đón nhận thêm 
nhiều niềm vui và thành công hơn nữa trên chặng đường 
phát triển.

ĐÀM THẾ ĐỨC
(Trợ lý BGH trường THCS Ban Mai)

Noel  ấm áp tình yêu
 cho các bé

Một bữa tiệc nhạc hội tưng bừng và ấn 
tượng dành tặng các thiên thần nhỏ trường 
Mầm non Ban Mai đã diễn ra vào sáng 24/12.

Chương trình mở đầu bằng không khí hồn 
nhiên, giọng ca lảnh lót của bé Ngọc Diệp thủ 
thỉ thật nhiều điều mà trẻ thơ muốn nói cùng 
bài hát “Ông già Noel ơi”, với phần phụ họa 
của thật nhiều công chúa khác vây quanh.

Rồi bí mật dần mở ra với cuộc đối thoại thú 
vị giữa ông già Noel và chú tuần lộc ngốc ng-
hếch - do các cô giáo tổ Tiếng Anh thể hiện.
Một nhân vật mới tinh tình tịnh là bà già Noel 
xuất hiện, mang đến cho các bé những màn 
ảo thuật, biến hóa đầy thú vị, khiến các bậc 
phụ huynh cũng phải trầm trồ thán phục.

Các màn trình diễn thời trang, khiêu vũ tiếp 
theo đó, làm tăng thêm không khí tiệc hội ấn 
tượng, đặc biệt là sự tự tin, hồn nhiên của các 
bé. Những khái niệm về 7 thói quen các con 
được học trong thời gian qua, đặc biệt thói 
quen số 1: Sống chủ động, thói quen số 5: Tư 
duy cùng thắng, thói quen số 6: Hợp lực được 
các bé thể hiện thật rõ nét trong buổi tiệc hội.

Cám ơn các thầy cô, đặc biệt là các cô giáo 
tổ Tiếng Anh, đã cùng mang đến một kịch bản 
giàu ý tưởng và nhiều bất ngờ cho các con 
học sinh Mầm non Ban Mai trong mùa Giáng 
sinh - như một thông điệp về tình yêu thương, 
lòng tâm huyết với nghề, với trẻ trong mọi hoạt 
động mà thầy cô dành gửi tới các con.

Đ.K



Tết trong mắt các BMSers là không 
khí đoàn viên bên gia đình, cùng 
những phong tục cổ truyền của dân 
tộc: gói bánh chưng, chúc tết, du xuân, 
mừng tuổi đầu năm... qua từng nét vẽ 
hồn nhiên, ngộ nghĩnh, qua những sắc 
màu ấm áp.

Trân trọng kính mời thầy cô, quý phụ 
huynh cùng khám phá.
 

ĐOÀN  VIÊNTẾT 

Thái Hà - 1A5
   Trúc Lam - 1A3 

   Gia Huy - 3A2 
   Nhật Mai - 3A5 

 Ánh Dương - 3A2  

  Khánh Nguyên - 5A1  

  Hương Ly - 2A1

    Anh Thư - 3A5  

   Kim Ka Hee - 1A5  

  Bảo Nguyên - 1A9
    Choi Ju Yeong - 3A6   

MÙA XUÂN TƯƠI THẮM

Những chồi non xanh 
Len trong cành lá 
Đón ánh mặt trời 
Vươn lên rực rỡ

Lá non mơn mởn
Xanh ngắt bầu trời

Giọt sương mỉm cười
Rung rinh trước gió

Muôn hoa hé nở
Tỏa ngát hương thơm

Cánh bượm nhịp nhàng
Vờn trong nắng ấm

Em vui em hát
Đón mùa xuân sang
Khúc hát nhịp nhàng
Mùa xuân tươi thắm.

VŨ PHƯƠNG ANH (4A2)
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Tuấn Minh - 1A7
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    Thanh Quang - 1A6   

Minh Trang - 4A3  

  Thu An - 4A3     Chí Công - 4A3 

  Thủy Tiên - 4A3  

 Minh Hiền - 4A1  

   Gia Ninh - 4A4  

      Thái Sơn - 4A4 

   Mai Dương - 3A4      Ngọc Mai - 3A4

XUÂN THIÊN ĐƯỜNG 

Mùa xuân về tưng bừng
Rộn vang tràn khắp phố

Giai điệu thật vui vẻ
Theo từng bài ca xuân.

Trẻ con vang tiếng hát
Người lớn nở nụ cười
Quây về đây sum họp

Tình thương đầy muôn nơi...

Rồi hoa đào hé nở
Rồi hoa mai cựa mình

Trong hương nồng em hát
Chào mùa xuân thiên đường.

BÙI THỊ MINH NGỌC (4A2)

Linh Ngọc - 1A7

NGHỆ SĨ NHÍ

Minh Khuê - 5A4

Đức Minh - 1A7



Dù cuộc thi Giáo Viên Giỏi quận Hà Đông đã diễn ra 
gần 1 tháng nhưng những cảm xúc, kỉ niệm vẫn luôn 
thường trực trong tôi. Qua cuộc thi tôi thấy mình 
trưởng thành hơn, tự tin hơn và hiểu được giá trị lớn 
của sự hợp lực.

Khi nhận nhiệm vụ tham gia cuộc thi, tôi rất lo lắng vì không 
biết mình sẽ phải làm gì ở một sân chơi lớn như vậy, để 
xứng đáng với niềm tự hào là một BMSer? Sự lo lắng ấy 
nhanh chóng được xua tan khi tôi nhận được sự động viên, 
hỗ trợ từ Ban Giám hiệu và chị em đồng nghiệp – những 
người đã đồng hành cùng tôi ngày đêm bên giáo án dự thi. 

Hình ảnh cô Dung ân cần, miệt mài sửa cho tôi từng từ 
trong giáo án, lắng nghe sửa giúp tôi từng lời khi tôi giảng 
sẽ mãi in sâu trong tôi. Hình ảnh chị Phương chỉ kịp ăn mì 
tôm cùng tôi xây dựng giáo án sẽ là một động lực giúp tôi 
vững tin vượt qua khó khăn. Tôi quên sao được hình ảnh 
các chị em cùng tôi ở trường làm việc đến 11 giờ đêm để 
chuẩn bị cho kịp giáo án dự thi. Những giọt nước mắt xúc 
động đã rơi khi tôi nhìn thấy mọi người nhiệt tình, hết lòng 
cùng tôi trải qua thử thách. Hơn bao giờ hết tôi đã hiểu giá 
trị lớn lao của sự hợp lực. Đi đến đâu tôi cùng nhận được 
những lời động viên. Những cái ôm của các BMsers giúp tôi 
tự tin vượt qua thử thách ấy. 

Giải Nhì giáo viên dạy giỏi quận Hà Đông - đó chưa phải là 
cao nhất, nhưng với tôi nó vẫn là sự thành công và quan 
trọng hơn, tôi nghĩ đó là sự thành công cho một tập thể Ban 
Mai đoàn kết, biết cách hợp lực để cùng nhau tỏa sáng. 
Cảm ơn những đồng nghiệp tuyệt vời của tôi.

ĐÀO THỊ NHƯ QUỲNH 
(GVCN 3A3 )

HỢP LỰC ĐỂ TỎA SÁNG

 Hồng Ngọc  

Ngọc Quỳnh

   Anh Tuấn  

 Hạnh Liên 
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Đã 5 năm nay, con đường từ nhà đến trường 
Tiểu học Ban Mai đã trở nên quen thuộc với ông 
bà. Vì ông bà có hau cháu yêu đang theo học tại 
ngôi trường xinh đẹp ấy.

Từ những bỡ ngỡ ban đầu, sự dẫn dắt của các thầy 
cô giáo cùng sự động viên của gia đình, sự cố gắng 
nỗl ực của bản thân các cháu, giờ đây hai cháu của 
ông bà đã có những bước đi khá vững chắc cho 
riêng mình.

Với Chí Thành – 5A3

Cháu có biết rằng: Khi cháu tự tin bước vào những 
cuộc thi trí tuệ như “Rung chuông vàng” do nhà 
trường tổ chức; khi cháu đạt được những thành tích 
học tập như giải Nhất Violympic cấp trường, giải Nhì 
cuộc thi Toán – Tiếng Anh, giải Nhì cuộc thi “Kỳ thủ tài 
ba”… - là nhờ công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo 
trong nhà trường. Các thầy cô đã dành bao công 
sức, trăn trở để tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho các 
cháu học sinh tham gia, tạo cho các cháu những kỹ 
năng sống trước khi bước tiếp vào đời. 

Chính vì vậy sau này dù cháu có đi đến phương trời 
nào thì cháu luôn cần nhớ rằng – trường Tiểu học 
Ban Mai là nơi cháu đã bước những bước đi đầu 
tiên, cháu ạ.

Ông bà tuy già rồi, nhưng ông bà vẫn cảm nhận được 
tình cảm mà các thầy cô trong trường luôn dành cho 
học sinh. Ông bà đã thấy các cô chủ nhiệm nhảy lên 

vui mừng khi lớp đạt được các thành tích; hay những 
khi trời đã tối, trường vắng tanh nhưng cô giáo vẫn 
ngồi trong lớp kèm them cho các cháu để có được 
thành tích tốt. Ông bà nghĩ rằng trường Tiểu học Ban 
Mai đã trang bị cho cháu đủ hành trang cần thiết để 
bước tiếp, và cũng đầy ắp những kỷ niệm đẹp cho 
tuổi thơ của cháu.

Với Thục Anh – 4A3

Ông bà cảm ơn tạo hóa đã cho ông bà đứa cháu gái 
xinh xắn và hiếu nghĩa.

Cháu ạ, mỗi lần cháu về khoe với ông bà những 
thành tích học tập cũng như tiến bộ trong lớp, và cả 
những khi cháu tự tin bước trên sân khấu trong các 
cuộc thi văn nghệ nhà trường tổ chức, ông bà hạnh 
phúc nhiều. Gần đây nhất là cuộc thi Banmai Idol 
2015 – khi bước lên sân khấu tặng hoa cho cháu, 
lòng bà tràn ngập hạnh phúc cháu ạ. Bà cũng không 
quên cảm ơn thầy cô giáo và ban lãnh đạo trường 
Ban Mai đã khơi nguồn, dìu dắt và tạo mọi điều kiện 
tốt nhất cho cháu gái của ông bà phát huy hết khả 
năng của mình.

Ông bà nghĩ rằng, để đền đáp công ơn của thầy cô 
đã dành cho các cháu, các cháu hãy cố gắng thật 
nhiều hơn nữa trong học tập, giành nhiều thành tích 
để có thêm nhiều tự hào về ngôi trường Ban Mai yêu 
quý của các cháu nhé.

NGUYỄN CHÍ THANH - TRIỆU THỊ HÒA
(Ông bà nội bạn Chí Thành - 5A3, Thục Anh – 4A3)

Niềm tự hào của ông bà 
có 2 cháu nội là BMSers
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Khi quyết định chuyển nhà, điều vợ chồng tôi 
lo lắng nhất là chuyện chọn trường học cho con 
gái yêu, bởi việc con cái có được một môi trường 
học tập tốt sẽ giúp cho bố mẹ yên tâm làm việc 
hơn rất nhiều. Sau nhiều đắn đo và lựa chọn, 
chúng tôi đã quyết định gửi con theo học tại Ban 
Mai với hy vọng con sẽ yêu mến nơi đây và tập 
trung học tập cũng như phát triển nhân cách tốt.
 

Thời gian trôi qua nhanh quá! Giờ đây khi nhìn lại 
thì năm nay đã là năm học thứ 2 con gắn bó với Ban 
Mai. Điều làm chúng tôi vui mừng nhất là con rất yêu 
thích việc đến trường cũng như luôn sẵn sàng tham 
gia các hoạt động phong trào của nhà trường.

Cuộc thi Ban Mai Idol 2015 dù đã trôi qua nhưng bao 
cảm xúc trong tôi vẫn còn nguyên vẹn. Từ những 
ngày đầu con về nhà khoe với mẹ con đã đăng ký dự 
thi vòng sơ khảo, từ những buổi tập hát đầu tiên với 
nhiều bỡ ngỡ cho đến những buổi “chạy nước rút” 
cho đêm chung kết, tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy 
sự tự tin và chủ động của con được phát triển theo 
từng ngày.
 
Song song với thời gian thi Ban Mai Idol, con cũng 
chủ động ôn luyện thi học kỳ cũng như các kỳ thi 
Toán - Tiếng Anh qua mạng Internet. Cá nhân tôi lúc 
đầu thấy có phần ái ngại vì con muốn tham gia nhiều 
thứ quá, liệu có “kham” nổi không. Nhưng thấy con 
gái rất say mê với kế hoạch và mục tiêu đã đặt ra nên 
sự ái ngại đã ngay lập tức được thay thế bằng sự 
hào hứng cùng con. Và chúng tôi cùng truyền cảm 
hứng đó cho các thành viên còn lại trong gia đình.

Nếu như đối với con gái, năm học này con ấn tượng 
vì đạt nhiều thành tích cao trong học tập và hoạt động 
phong trào, thì đối với tôi lại là một năm thật khó quên 
ở vị trí là phụ huynh học sinh. Tôi cảm nhận được sự 
tận tụy của các thày cô giáo trường Ban Mai và vô 
cùng biết ơn các thày cô vì điều đó.
 
Tôi đã thấy cô Ngọc - cô giáo chủ nhiệm của con luôn 
sẵn lòng đồng hành cùng các con mọi lúc mọi nơi, từ 
việc chịu khó về muộn để hướng dẫn các con những 
phần bài các con chưa hiểu đến những sự tương tác 
cùng phụ huynh trong các hoạt động của con. Tôi 
đã thấy cô Tâm, cô Nương say mê cùng các con ôn 
luyện cho các kỳ thi Violympic, Math, IOE cấp Quận. 

Tôi đã thấy thày Hiếu, thày Tuyền, thày Khoa, cô 
Thuỷ... tâm huyết như thế nào với Ban Mai Idol. Tôi 
cũng đã thấy sự đoàn kết, tư duy cùng thắng của các 
thày cô giáo khác và các con học sinh qua các vòng 
thi và trong đêm chung kết. Tôi mỉm cười hạnh phúc 
và rất hài lòng khi mình đã chọn đúng môi trường để 
con phát triển tư duy và nhân cách.

 
Một năm mới sắp tới, tôi xin được kính chúc các thày 
cô - những trái tim đầy nhiệt huyết luôn sẵn sàng vì 
các con, vì sự nghiệp trồng người cùng đưa trường 
Ban Mai trở thành một ngôi trường mơ ước. Chúc 
các thày cô và gia đình sức khỏe, hạnh phúc. 

Chúc các con yêu - những tài năng tương lai luôn 
tỏa sáng.
 

HOÀNG NGA
(PHHS Trang Linh, 4A4)

Một năm khó quên 
khi trở thành PHHS của Ban Mai
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“Con không bao 
giờ xa mái trường 
Ban Mai, xa bạn 
bè của con”...

Mình vẫn thường chia sẻ 
với anh em, bạn bè, người 
thân rằng: Ban Mai là một môi 
trường giáo dục tuyệt vời. Và 
bản thân mình thực sự thấy rất 
hài lòng.

Tính đến nay con trai mình đã 
học tại trường được 6 năm. Ban 
đầu mình cũng chỉ nghe anh em 
bạn bè mách là học trường Ban 
Mai tốt, hơn nữa là tôi thấy gần 
nhà, tiện cho việc đưa đón con 
nên mình dự định cho con học 
hết mầm mon, khi vào lớp Một sẽ 
tìm một trường nào đó tốt hơn. 
Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, 
lựa chọn thì gia đình vẫn quyết 
định cho con học tiếp trường Ban 
Mai, bởi mình thấy cơ sở vật chất 

của trường rất tốt, đồng thời Ban 
Mai luôn học hỏi, cập nhật những 
chương trình giáo dục mới, kết 
hợp hài hòa giữa kiến thức và kỹ 
năng, thầy cô gần gũi, thân thiện.

Cách đây 2 năm, khi gia đình 
mình chuyển nhà vào Royal city, 
dù mọi thứ ở Ban Mai đang rất 
tốt, nhưng mình muốn chuyển 
con về đây học để gần nhà hơn. 
Gia đình mình cũng tốn không ít 
thời gian để tìm tòi, nghiên cứu 
các trường – nhưng cuối cùng 
con vẫn là học sinh của Ban Mai 
cho đến tận bây giờ. Điều đặc 
biệt là khi nghe bố mẹ nói đến 
việc chuyển trường, con phản 
đối kịch liệt rằng con không bao 
giờ xa trường Ban Mai, xa các 
bạn của con. Một câu nói mà làm 
mình rơi nước mắt. 

Và cũng chính câu nói đó của 
con đã giúp gia đình mình có một 
quyết định dứt khoát là không 
chuyển trường cho con nữa. Mình 
cứ thầm nghĩ: một mái trường mà 
để lại được trong lòng học sinh 
những tình cảm như thế thì thực 
sự không dễ chút nào.

6 năm qua, mình là người theo 
dõi sát sao từng bước đi của con. 
Từ một cậu bé nhút nhát ít nói 
không muốn đến trường, giờ đây 
con đã trở thành một anh chàng 
chững chạc, tự tin, sống chủ 
động, say mê trong học tập và 
các phong trào ngoại khóa, nhất 
là niềm vui khi sắp trở thành ca sĩ 
nhí của trường.

Sự lựa chọn cho con trẻ một môi 
trường giáo dục thực sự rất quan 
trọng. Giờ đây bản thân mình 
đang cảm thấy rất hài lòng và yên 
tâm khi cho con học tại trường 
Ban Mai. 

NGUYỄN THỊ HỒNG
PHHS Vũ Đức Thành An, 4A3 

Sức sống mùa Xuân
“Mùa xuân là mùa tưng bưng đón 
Tết, hòa nhịp với lễ hội dân gian 
Việt Nam. Với tôi, mùa xuân là nàng 
tiên dịu dàng, ấm áp, luôn mang 
đến niềm vui cho mọi người. 

Ông mặt trời tỉnh dậy sau giấc ngủ 
dài, khoác màu áo xanh. Những cơn 
gió nhẹ nhàng đưa ngọn tóc vàng lìa 
cành của hàng cây già khụ.  Từng 
tia nắng ấm sà xuống hỏi thăm mọi 
người. Làn mây bé bỏng gọi nhau 
đón tiệc giao thừa.

Mới chớp mắt thôi, đêm về. Những 
đốm sáng lóe sáng bay lên bầu trời 
trông thật huyền ảo. Tiếng trống rộn 
khắp mọi miền. Nhà nhà chuẩn bị đón 
khách. Cây trái trong vườn nghiêng 
mình ngóng nghe những lời chúc 
đầu năm. rồi thích thú nhìn ngắm trẻ 
con chơi đùa trong những bộ đồ đỏ 
thắm. Bầy chim về tụ hội, hát ca. Mùa 
xuân luôn tràn đầy hạnh phúc với mọi 
người như thế đấy”.

(ĐOÀN VIẾT TÚ - 5A4)

“Mùa xuân là mùa cây cối đâm 
chồi, muôn hoa khoe sắc, vạn vật 
bừng tỉnh đón ánh nắng xuân. Mọi 
người đều hạnh phúc, vui vẻ.

Bầu trời thì cao và xanh - xanh như 
biển cả bao la. Những đám mây to 
tựa cục bông trắng trôi nhè nhẹ. Đặc 
biệt là cây đào hé nở những bông 
hoa đỏ, mang đến lộc đỏ, may mắn.
Ở các gia đình, ai ai cũng diện quần 
áo đẹp đi chơi Tết. Trong nhà em thì 
vang tiếng cười nói vui vẻ khi ngồi đợi 
xem pháo hoa bắn phút giao thừa.

Mùa xuân là mùa tươi đẹp nhất trong 
năm. Em luôn mong chờ, chào đón 
mùa Xuân về.”

    (NGUYỄN NHẬT QUANG - 5A4)



NỘI SAN CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC BAN MAI

Tổng biên tập: LƯƠNG ĐÌNH KHOA
Ban cố vấn: Nhà giáo Mai Thị Lan Anh, Mai Thị Hoa,       
Phạm Thị Thu Phương

Ban biên tập: Thầy cô Tổ trưởng Tổ Tiếng Việt, Văn học 
Xuất bản: Ngày 20 hàng tháng (Dạng PDF) 
                                    trên website http://banmaischool.edu.vn
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Trên nhạc nền bài Earth Song của Michael Jackson, hai 
cô học trò 13 tuổi đã khiến người xem lặng người, sởn da 
gà khi theo dõi màn múa đương đại thể hiện lời kêu cứu 
của Trái đất, trong đêm Chung kết cuộc thi Banmai Idol – 
Dance crew 2015.

“Thiên nhiên là một mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện trong 
cuộc sống của chúng ta, nhưng trong những năm gần đây 
thiên nhiên đang bị tàn phá một cách nhanh chóng và kinh 
khủng. Những hồ nước đang bị ô nhiễm, những cánh rừng và 
các loài động vật đang kêu cứu… Tất cả những điều đó đều 
do ý thức chưa tốt, sự vô cảm với thiên nhiên của con người. 
Vậy nên, chúng em chọn thể hiện bài múa này với thông điệp: 
Hãy hành động vì thiên nhiên của chúng ta”. Đó là chia sẻ của 
Mai Chi và Hạnh Mai về tiết mục dự thi của mình.

Sở trường là nhảy hiện đại, và từng đoạt giải trong các cuộc 
thi nhảy cấp trường, cấp quận nhưng lần này hai cô học trò 
lớp 8A1 của trường THCS Ban Mai đã khám phá và thử ng-
hiệm với loại hình nghệ thuật múa đương đại, mang đến nhiều 
bất ngờ cho người xem. Sự kết hợp hài hòa từ những hình 
vẽ mầm cây đang nhú lá trên cơ thể đến những động tác vận 
dụng đường cong, sự uyển chuyển, những trường đoạn dữ 
dội và mạnh mẽ thể hiện sự vật vã, thoi thóp của thiên nhiên 
đã khiến người xem không khỏi xúc động. Tiết mục đã đoạt 
giải Nhất của cuộc thi cho phần Dance crew của Hệ thống giáo 
dục Ban Mai.

Theo chia sẻ của Mai Chi, tiết mục này được các bạn tập 
luyện trong vòng một tuần sau những thời gian lên lớp. Để làm 
tốt các động tác kết hợp rất khó giữa hai cơ thể cây với nhau, 
không chỉ cần đến sự khổ luyện mà còn cần cả sự thấu hiểu, 
gắn bó với nhau giữa hai người diễn trong cuộc sống thường 
ngày. Điều này cũng là một lợi thế, vì ngoài đời Mai Chi và 
Hạnh Mai là đôi bạn cùng lớp, thân thiết như chị em ruột. 

Việc khám phá bản thân trong một bài múa đương đại mang 
đầy thông điệp và giá trị nhân văn giúp chính hai cô học trò 
nhỏ cùng thầy và trò của Hệ thống giáo dục Ban Mai có thêm 
những suy nghĩ tích cực hơn nữa về ý thức, thái độ, trách 
nhiệm của mỗi người với môi trường sống học đường nói 
riêng và môi trường sống quanh ta nói chung.
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