


Cảm xúc của buổi lễ “Con – niềm tự hào của 
Mẹ” sẽ là cảm xúc yêu thương gắn với tôi mãi 
mãi.

Hình ảnh Mẹ: bước chân đi run run, nét mặt hồ hởi 
bước vào Trung tâm tổ chức sự kiện; bông hồng 
được gài lên áo Mẹ - bông hồng của lòng tri ân.  Mẹ 
đến Ban Mai dự lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Không khí buổi lễ thật trang trọng, đầy ắp tiếng cười 
và những giọt nước mắt yêu thương khi Cha – Mẹ 
được xem các con thể hiện tài năng. Mỗi tài năng là 
một tiếng lòng, một thông điệp các con gửi tới Mẹ và 
Cha.

Cảm ơn Mẹ đã cho con con cuộc đời này!

Cảm ơn Ban Mai đã cho Cán bộ giáo viên những 
giây phút được nói lời cảm ơn tới Cha Mẹ mình!

Và các Mẹ hát, Mẹ ngâm thơ…. 

Cảm xúc lên đến tột đỉnh khi hai bạn dẫn chương 
trình không nén được lòng mình.

Với nhiều lý do, rất rất nhiều lý do để có nhiều Cha 
Mẹ không đến được với các con ngày hôm nay.

Vẫn biết rằng: “Cuộc đời này Mẹ là bình thường và 
nhỏ bé, nhưng Mẹ là tất cả. Mẹ luôn là chiếc dù mỗi 

khi trời mưa, là chiếc mũ mỗi lúc trời nắng, chiếc 
áo khi đông về và là chiếc quạt thổi mát những trưa 
hè…” cho mỗi đứa con. Những câu văn đó đã ào đến 
với tôi khi cô Mai Thị Lan Anh – Chủ tịch Hội đồng 
quản trị Hệ thống Giáo dục Ban Mai tặng quà cho 
các Mẹ cùng những cái ôm, cái bắt tay thật chân tình.

Và tôi cũng giống hai bạn dẫn chương trình, chợt 
nghĩ: “Giá mà, Mẹ…!”

Mẹ ơi, con sẽ luôn là niềm tự hào của Mẹ. Dù Mẹ  
hiện diện ở đây, hay Mẹ ở nơi xa nào đó, Mẹ hãy 
tin điều này: Ở xung quanh con, bên phải – bên trái, 
phía trước – phía sau đều là an hem, đều là người 
con yêu thương, đều là người thương yêu con.

Thông điệp của lời bài hát được cất lên từ cô Hiệu 
trưởng và các cô giáo, cùng Cha Mẹ, cũng là lời chia 
tay ấm áp với Cha Mẹ của Cán bộ giáo viên trường 
Tiểu học Ban Mai.

Xe ô tô chuyển bánh. Chúng tôi – Hội đồng quản trị 
và Ban Giám hiệu thầm cảm ơn những người Cha, 
người Mẹ đã sinh thành những người con ngoan và 
hiếu thảo.

NGUYỄN THỊ DUNG
(Chủ tịch Hội đồng cố vấn chuyên môn 

trường Tiểu học Ban Mai)

CÁM ƠN MẸ



Mỗi người, mỗi công việc trong cuộc sống… đều 
có một ngày truyền thống để tôn vinh. Và dường 
như xã hội càng hiện đại, lối sống càng văn minh thì 
những ngày này càng trở nên quan trọng, được chú 
ý và đề cao nhiều hơn. Đặc biệt là với những ngày 
dành cho Mẹ như Ngày quốc tế phụ nữ (8.3), Ngày 
của Mẹ (9.5), Ngày phụ nữ Việt Nam (20.10)…

“Trong lần trở lại Hà Nội dịp kỷ niệm 1000 năm này, 
người ta cứ hỏi tôi có viết được bài nào về Hà Nội không. 
Tôi chỉ mỉm cười – tôi có bài Mẹ. Bởi tôi yêu Hà Nội như 
Mẹ, và chỉ cần như thế là đủ. Hà Nội mà được ai đó yêu 
như Mẹ thì đã là một niềm hạnh phúc rồi, vì chẳng có 
tình cảm nào lớn hơn tình mẹ nữa. Các bạn cứ để ý mà 
xem, trong một phiên tòa khi đứa con bị kết án tử hình 
– thì những người khác có thể hả hê, mãn nguyện – chỉ 
duy nhất người mẹ là bật khóc. Bởi trong lòng mẹ thì 
đứa con ấy dù có xấu đến đâu thì vẫn mãi chỉ là một đứa 
trẻ. Mỗi chúng ta dù lớn như thế nào thi cũng sẽ vẫn chỉ 
là một đứa trẻ trong mắt mẹ mà thôi. Chỉ khi mẹ mất đi 
rồi, chúng ta mới thực sự trưởng thành, thực sự là một 
người lớn…” (Chia sẻ của nhạc sĩ Phú Quang)

Mẹ - chỉ một tiếng gọi với  hai âm tiết khiêm nhường, 
giản dị vậy thôi, nhưng chứa đựng trong đó những điều 
lớn lao mà dẫu có đi hết cả một đời người, chúng ta 
cũng không bao giờ thấy hết được sự hy sinh, tình yêu 
thương mênh mông biển trời nơi trái tim người Mẹ.

Vì đâu có sự hy sinh, tình yêu thương mênh mông biển 
trời ấy?

Vì Con.

Vì bất kỳ một ai được sinh ra - người đó cũng luôn là 
một niềm tự hào của Mẹ, của Cha - và Cha Mẹ sẽ vì con 
mà dành trọn cả cuộc đời để yêu thương, che chở.

CON - NIỀM TỰ HÀO CỦA MẸ. Đó là chủ đề cho các 
hoạt động, sự kiện tại Hệ thống Giáo dục Ban Mai trong 
tháng 3/2016 - và cũng là chủ đề của Nội san Ban Mai - 
BMSers Connection số 11.
 
Trân trọng kính mời bạn đọc cùng đến với chùm bài tiêu 
điểm về mạch nguồn cảm xúc yêu thương và đầy thiêng 
liêng với chủ đề “Con - niềm tự hào của Mẹ”.

(BMSers Connection số 11 tăng thêm 4 trang cho 2 sự 
kiện nổi bật trong tháng: BMSers tại Malaysia và Trạng 
nguyên nhí.)

BMSers Connection

 niềm tự hào của
Con

Mẹ

"Mẹ là người có thể thay thế bất kỳ ai khác 
nhưng không ai có thể thay thế được mẹ". 

(Gaspard Mermillod)
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Ấn tượng lần đầu gặp mặt, cô giáo của con thật 
trẻ, có gương mặt thật sáng, thật xinh và thật dịu 
dàng, đúng chất cô giáo lớp 1. Bởi mẹ cũng làm 
trong ngành giáo dục nên độ “soi” cũng “chẳng 
phải dạng vừa đâu”. 

Mẹ ấn tượng với thái độ chuyên nghiệp của cô trong 
việc tiếp xúc với phụ huynh: rất lịch sự, lắng nghe và 
chia sẻ một cách chân thành và đầy nhiệt huyết, luôn 
tươi cười trong suốt buổi nói chuyện. Cảm nhận đó 
làm mẹ yên tâm và bớt đi sự lo lắng khi lần đầu có 
con bước chân vào lớp 1.

Bố mẹ con dũng cảm lắm nhé, chẳng nghe lời dọa 
dẫm đầy “kinh nghiệm” của một số phụ huynh đi 
trước, rằng phải cho con học chữ trước, học đọc 
trước, học này học nọ trước, mà xác định và mong 

muốn con có một tuổi thơ đẹp và phù hợp với lứa 
tuổi, nên chỉ nghe lời khuyến cáo từ nhà trường và 
các cô giáo của con thôi. 

Con vào lớp 1, không biết đọc, cũng chẳng biết viết, 
vẫn chậm chạp, vẫn “mầm non” lắm. Nhưng không 
sao, việc dạy là của các cô giáo, bố mẹ sẽ đồng hành 
cùng cô và nhà trường trong việc giúp đỡ con học 
ở nhà, thế thôi! Bố mẹ cứ AQ nghĩ vậy. Môi trường 
giáo dục Ban Mai hài hòa giữa học tập và trải ng-
hiệm, đề cao rèn luyện các kỹ năng sống hướng tới 
một nhân cách tốt, tự tin và trưởng thành, cộng với 
niềm tin vào cô giáo mới của con làm bố mẹ yên tâm 
với quyết định của mình.

Cùng với thời gian, bố mẹ ngày càng hài lòng với 
sự lựa chọn đó. Kết thúc kỳ 1, lớp 1, cô nhận xét 
con là một trong số các bạn tiến bộ nhất lớp, vì từ 
một “trang giấy trắng”, con cũng đã bắt nhịp cùng 
các bạn trong việc học đọc, học viết… Sự tiến bộ 
của con làm bố mẹ rất vui. Con kiên nhẫn làm hết 
các bài tập, tự soạn sách vở, biết “nhắc nhở” bố mẹ 
kiểm tra bài và ký vở dặn dò, giúp đỡ mẹ việc nhà 
vừa sức con. Con biết yêu thương, nhường nhịn em. 
Con yêu thiên nhiên, yêu các con vật nuôi trong nhà. 
Con đặt câu và viết đoạn văn rất tự nhiên và rất đáng 
yêu, như tính cách của con vậy. Con vẫn còn chậm, 
nhưng từng bước của con lại chắc chắn. Cứ từ từ 
con nhé, nền móng cần phải xây thật chắc chắn, mới 
có thể phát triển cao rộng mai sau. Con trai à, mẹ rất 
vui và tự hào về con!

“Từng nét chữ xinh xinh thẳng hàng. Ngòi bút viết 
theo tay nhịp nhàng. Điều hay ấy chúng em được 
biết chính cô dạy em thế!”...

Đúng như lời bài hát đó, cô giáo con đã từng bước, 
từng bước giúp con đặt những viên gạch đầu tiên để 
xây nên nền tảng vững chắc cho tương lai con sau 
này.

Thấm thoắt, đã 3 học kỳ trôi qua. Mẹ chẳng phải 
người ưa thành tích, nhưng nhìn những điểm 10 tròn 
trịa của con, mẹ biết bên cạnh sự cố gắng của con 
là sự giúp đỡ, dạy dỗ của các thầy cô giáo đầy nhiệt 
huyết, truyền cho con biết bao kiến thức mới lạ để 
con được như hôm nay.

Cảm ơn cô giáo, người đã giúp con 
trở thành “niềm tự hào của mẹ”
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Cô giáo con tuyệt vời lắm, khi biết con mới bị cận 
thị, cô đã chia sẻ với mẹ trong vở dặn dò của con 
thế này:

 

Chỉ vài dòng trong vở dặn dò của con đó thôi, mà 
mẹ xúc động trước tấm lòng của cô lắm. Cô quan 
tâm đến các con như với chính con mình. Tình cảm 
chân thành của cô làm ấm lòng mẹ, làm mẹ yên 
tâm và hạnh phúc vô cùng.

Trong mẹ mỗi lần gặp gỡ, mẹ lại nhớ đến ca từ bài 
hát  Ước mơ xanh: “Ước muốn ngày nào, ôm ấp 
trong tim, mai đây là cô giáo. Kìa đôi mắt tròn xoe, 
kìa đàn em thơ ngây, hôm nay em đứng đây trong 
niềm mơ ước lớn…”, rồi lại mỉm cười nghĩ bài hát 
này dường như được viết cho cô. 

Mẹ luôn thấy ánh lên trong mắt sự rạng rỡ, niềm 
vui sướng, tự hào khi cô được đứng trên bục giảng 
giảng bài, khi xung quanh cô là bọn trẻ rộn rã tiếng 
cười, những bàn tay nhỏ xíu vươn ra đòi chạm 
bằng được vào tay cô. Tình yêu đó sẽ theo bọn trẻ 
đi mãi, đi mãi, để chúng có một tuổi thơ học đường 
tươi đẹp và trọn vẹn.

Cảm ơn cô rất nhiều! Chúc cô luôn rạng rỡ, hạnh 
phúc và mãi yêu nghề, mãi là người lái đò chở kiến 
thức truyền cho các thế hệ mai sau. Mẹ tự hào vì 
con trai mẹ được là học sinh của cô!

(Thân mến tặng cô giáo Trần Thị Ngọc Mai, Giáo 
viên chủ nhiệm lớp 2A2)

NGUYỄN HẢI HÀ
(PHHS Lê Anh Minh - 2A2)



Tôi và các bạn sẽ nhớ mãi ngày 6/3/2016, ngày 
mà tôi và các bạn được ôm trọn trong vòng tay 
ấm áp của cha mẹ, ngày mà chúng tôi được đứng 
trên sân khấu như đứa trẻ thơ biểu diễn cho cha 
mẹ xem. 

Đó cũng là ngày mà ai ai cũng trao nhau lời yêu 
thương và sự ái ân đặc biệt để trào lên những xúc 
động nghẹn ngào, những giọt nước mắt hạnh phúc 
khi có cha mẹ ở bên, những giọt nước mắt nhớ về 
cha mẹ ở quê xa không có mặt, những giọt nước mắt 
cho phận mình đã không còn cha, mẹ…

Trong quãng đời tôi đi làm, chưa ở cơ quan nào tổ 
chức một buổi lễ tri ân cha mẹ giá trị và ý nghĩa đến 
như vậy. Ngày 8/3 – ngày Quốc tế Phụ nữ nhà nhà 
tổ chức tiệc, người người tưng bừng ca nhạc,  liên 
hoan, đi chơi du lịch  hay các hoạt động vui chơi cho 
nhân viên thì trường tôi lại tổ chức ngày tri ân cha 
mẹ. Ở nơi phồn hoa đô thị, nhịp sống quay cuồng hối 
hả thì chúng tôi lại chậm lại nhịp bước để hướng về 
cội , hướng về những người cha người mẹ tảo tần đã 
hi sinh cả tuổi xuân cho tương lai của con cái mình.  

Tôi thực sự hạnh phúc và biết ơn Ban lãnh đạo, Ban 
tổ chức chương trình của nhà trường, đặc biệt là cô 
giáo Mai Thị Lan Anh. Chính chị là người cho chúng 
tôi cảm nhận được giá trị sâu sắc nhất  về sự hiếu 
nghĩa với cha mẹ trong buổi lễ tri ân với chủ đề ”Con 
– Niềm tự hào của cha mẹ”.  Ngược vòng quay của 
xã hội , chúng tôi như được tìm về kí ức tuổi thơ, như 
chìm vào những dòng cảm xúc vô bờ. 

Đến cả cha mẹ chúng tôi cũng chưa bao giờ dự 
buổi lễ đặc biệt như vậy. Bác Thu, bố của chị Thanh 
Nương có chia sẻ với tôi: “Buổi lễ thật giá trị, cả cuộc 
đời bác đi làm chưa có ở đâu tổ chức được hoạt động 
như thế này. Bác cũng tự hào lắm chứ. Đúng thật là 
mình đã hi sinh bao khó khăn vất vả thấy được các 
con như thế này thực sự là hạnh phúc”. 

Nước mắt ngân ngấn nơi khóe mắt hiền từ của một 
người cha vĩ đại. Với mẹ tôi là cả một niềm hạnh 
phúc. Không thể giấu nỗi niềm vui và sự xúc động 
nghẹn ngào qua những vần thơ về mái trường Ban 
Mai yêu dấu.

“…Ban Mai là những vần thơ
Cho con nét chữ, nết người đầu tiên

Hành trình cuộc sống hôm nay
Ban Mai điểm tựa đầu tiên cuộc đời

Cho con cuộc sống rạng ngời
Tương lai rực rỡ cũng từ Ban Mai.”

Tôi hãnh diện về  mẹ, về ngôi nhà thứ 2 chan chứa 
yêu thương của những người bạn đồng nghiệp như 
anh em ruột  thịt... 

Tôi biết ơn và tự hào về cha Mẹ - Người Thầy vĩ đại 
nhất cuộc đời tôi.

NGUYỄN THỊ MINH HẰNG (GVCN 5A4)
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Mỗi năm Công đoàn lại có 
một hoạt động thú vị dành cho 
các chị em dịp 8/3: đi xem phim, 
dã ngoại, hoặc những món quà 
bất ngờ từ các nam công đoàn 
viên. 

Và năm nay lại là một bất ngờ mới: 
mỗi BMSer có cơ hội  mời cha mẹ 
đến thăm trường, tham dự buổi lễ 
kỷ niệm: “Con – Niềm tự hào của 
mẹ”. Đây sẽ là cơ hội để chúng tôi 
sẽ làm một điều gì đó thật ý nghĩa 
dành cho bố mẹ, những người  
thầy vĩ đại đầu tiên của mình. 

Chúng tôi  hào hứng phân công 
mỗi người một việc chuẩn bị cho 
buổi lễ: Bích Thủy sau một đêm 
đã ra ngay được một kịch bản hài 
mang tên “Mẹ - con đã về”, Phan 
Ngọc khẩn trương tìm bài hát và 
chọn ca sỹ. Nguyễn Lê bận rộn 
với công tác hậu cần chuẩn bị đạo 
cụ cho các diễn viên... Ai cũng tất 
bật cứ như đang chuẩn bị cho một 
buổi biểu diễn lớn trên sân khấu 
chuyên nghiệp vậy. Nhiều lúc mệt 
quá, chúng tôi động viên nhau: 
“Cố lên nhé, chúng mình phải làm 
cho cha mẹ thật tự hào”.

Rồi ngày kỷ niệm cũng đã đến. Ai 
cũng rạng ngời, vui tươi, nét mặt 
ánh lên vẻ tự hào xen chút hồi hộp. 
Cảm xúc nghẹn ngào, xúc động 
bao trùm suốt 3 tiếng đồng hồ 
diễn ra chương trình. Các thầy cô 

thường ngày chỉ biết đến giáo án 
với bài giảng, hôm nay trở thành 
những diễn viên tuyệt vời trên sân 
khấu. Tuyệt vời có lẽ chính vì sự 
giản dị, đáng yêu của các tiết mục. 
Tuyệt vời bởi tình yêu, sự nỗ lực 
đem lại một ngày tuyệt vời nhất 
cho cha mẹ. Lời thoại vẫn chưa 
thuộc, đạo cụ thì chưa đủ nhưng 
không ai bảo ai chúng tôi đều tự 
nhủ “Cố lên nhé, chúng mình phải 
làm cho cha mẹ thật tự hào”.  

“Mẹ” Thủy mọi hôm tập cứ cười 
sằng sặc, quên lời suốt, hôm nay 
diễn hăng cứ như lên đồng. "Bố" 
Mỹ thì chuẩn, không cần chỉnh, 
đúng là một ông bố nông dân 
của bốn cái máy khâu con bướm 
chính hiệu. Dàn múa nón khối 3, 
4, 5 hôm duyệt còn lủng cà lủng 
củng thế mà hôm nay cứ như dàn 
diên viên chuyên nghiệp. Đội văn 
nghệ khối 1, 2 “ém hàng” đến tận 
giờ biểu diễn đã đem đến những 
giây phút thật bất ngờ bởi chùm 
các tác phẩm về mẹ đầy xúc động. 
Anh chàng Tuấn bếp mọi ngày chả 
bao giờ thấy xuất hiện trên sân 
khấu, đùng một cái, hát hay sởn 
gai ốc khiến cả hội trường phải hát 
theo. Cặp đôi trai thanh, gái đẹp 
(Ngọc Tuyền, Thu Thủy) tổ năng 
khiếu đem đến cho chương trình 
một bài hát đầy cảm xúc về công 
lao cha mẹ.  

Đọng lại sâu đậm nhất trong tâm 
trí tôi, có lẽ là phần 2 của chương 
trình khi các BMsers chuẩn bị 
những món quà nhỏ, bước chầm 
chậm từ trên sân khấu xuống  đến 
bên cha mẹ của mình. Âm nhạc 
đầy cảm xúc, lời dẫn truyền cảm 
của MC làm không gian như lắng 
lại. Đã có những cái ôm thật chặt, 
đã có những giọt nước mắt tuôn 

rơi... Cha mẹ ơi, hãy tha thứ cho 
chúng con, những đứa con vô 
tâm, mải chạy theo cơm áo gạo 
tiền mà đôi lúc quên đi rằng còn 
có cha mẹ luôn dõi theo bên đời. 
Trong khoảng khắc này, chúng 
con chỉ muốn nói to lên rằng chúng 
con cảm ơn cha mẹ, cả đời này 
không gì có thể sánh với công ơn 
trời biển mà cha mẹ đã dành cho 
chúng con!

Hình ảnh cô Mai Thị Lan Anh -  Chủ 
tịch Hội đồng quản trị tới tặng quà 
và gửi những cái ôm tới từng bậc 
sinh thành có lẽ là hình ảnh  các 
BMsers và cả các bậc cha mẹ đều 
không thể quên trong cuộc đời.

Cám ơn Ban chấp hành Công 
đoàn trường Tiểu học Ban Mai 
đã tổ chức một chương trình đầy 
ý nghĩa, giàu tính nhân văn như 
chương trình "Con - niềm tự hào 
của mẹ". Đó là sợi dây kết nối, giúp 
cha mẹ hiểu hơn về môi trường 
làm việc của chúng tôi, hiểu công 
việc của các con mình. Và hơn thế 
nữa chương trình giúp cho chúng 
tôi có cơ hội được bày tỏ tình yêu 
của mình tới các bậc sinh thành. 

Dư âm ngọt ngào không thể quên

NGÔ THỊ THANH TÂM 
(Trợ lý Ban Giám Hiệu 

Tổ trưởng  tổ Tiếng Anh)
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Buổi chiều trước khi khởi hành chúng tôi có 
cuộc gặp mặt với Ban giám hiệu trường Tiểu học 
Ban Mai và được nhận lời chúc An - Đủ - Thơm. 

Thơm là sạch sẽ, thơm tho. Điều này chúng tôi không 
chỉ làm tốt mà còn rất tốt. Đủ là không thừa không 
thiếu một cái gì: đủ sức khỏe, đủ năng lượng và 
đủ tiền tiêu. Để làm tốt điều này nghe có vẻ rất khó 
nhưng cuối cùng chúng tôi thực hiện tốt nhất. Còn An 
thì chưa thật vẹn tròn cho lắm. Chúng tôi đã trở về 
cùng các con, cùng đồng nghiệp, cùng gia đình một 
cách an toàn nhưng trong thời gian đi có lẽ không lúc 
nào chúng tôi không nghĩ đến các con học sinh thân 
yêu, không lúc nào không nghĩ đến các thầy cô và lo 
cho con cái ở nhà. 

 *
Thật tuyệt diệu khi ngắm nhìn thủ đô Kuala Lampur, 
đất nước Malaysia từ trên máy bay: một màu xanh 
biếc của cỏ, cây, hoa, lá. Khi đặt chân lên đất nước 
Malaysia chúng tôi được tận mắt nhìn ngắm những 
rừng cọ bạt ngàn. Dầu cọ là sản phẩm xuất khẩu 
chủ lực của đất nước từ loại cây này. Nhà cửa thì 
được quy hoạch theo từng khu. Giao thông giống 
Anh quốc: đi bên trái. Lúc đầu chưa quen cứ nghĩ 
bác tài đang đi sai luật.

Tuyệt vời hơn nữa khi đặt chân đến hai trường học. 
Cảm xúc mỗi trường một khác.

Cách tiếp đón của trường Sri Dasmesh tạo cho tôi 
cảm giác gần gũi như mình đang ở Ban Mai, như đây 

chính là học sinh của mình vậy. Hình ảnh một học 
sinh lớn đứng ngay sau học sinh nhỏ đón chào càng 
thấy gần gũi và yêu các con vô cùng. 

Những cái bắt tay, những lời chào rồi ánh mắt trào 
dâng niềm phấn khởi, niềm hạnh phúc! Tôi ấn tượng 
với cách chào của một học sinh, cách chào đó làm 
tôi càng thấy gần gũi hơn, thân thương hơn và cũng 
thật nghẹn ngào Goodmorning Mum! Tất cả các con 
đều tham gia với các nhiệm vụ lãnh đạo khác nhau: 
lãnh đạo văn nghệ, lãnh đạo đóng kịch, lãnh đạo 
hướng dẫn viên, lãnh đạo thí nghiệm, lãnh đạo tạo 
bóng mát, … 

 

Hành trình BMSer 
trên đất nước Malaysia

Đoàn Ban Mai trong Leadership day
 của trường Smpinhwa
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Hai bạn gái đảm nhận vai trò lãnh đạo dẫn 
đường cho các đoàn tới thăm lớp học

Mỗi chiếc vòng này có ghi một dòng 
ngôn ngữ khích lệ.

Dàn đồng ca bài hát về 7 thói quen

Điều đặc biệt là dù ở vị trí nào gương mặt của các thiên 
thần cũng toát lên niềm hân hoan, hạnh phúc. Tôi vô 
cùng ấn tượng với việc biểu diễn của các con. Có thể 
chưa nuột nà, chưa đều tăm tắp, vẫn còn học sinh làm 
động tác bên này, học sinh làm động tác bên kia nhưng 
chắc chắn những người làm cha, làm mẹ ngập tràn hạnh 
phúc và đó cũng chính là cảm xúc của các thầy cô giáo 
nơi đây. 

Chúng tôi được bà Hiệu trưởng cho biết qua bài phát 
biểu là các con tự đưa ra ý tưởng, tự thiết kế, tự tập 
luyện, học sinh lớn hướng dẫn học sinh bé. Rồi đến cách 
tham gia các hoạt động thật hào hứng của các ông bố, 
bà mẹ gợi cho tôi cảm giác tất cả cùng một chí hướng, tất 
cả cùng hòa quyện với nhau. Bầu không khí như vỡ tung 
ra khi Đại diện của FranklinCovey trao quyết định Hoa 
tiêu cho trường. Sau đó chúng tôi được các lãnh đạo chỉ 
dẫn dẫn đi tham quan cũng như tham gia các hoạt động 
của các con: nhóm trồng cây, nhóm khoa học, nhóm đặc 
sản vùng miền, nhóm nhảy múa các điệu múa dân tộc 
của một số nước, … 

Còn khi đến trường trung học Smpinhwa (trường học 
dành cho người Hoa tại Malaysia) thì tôi thấy choáng 
ngợp trước sự hoành tráng từ cách đón tiếp đến cơ sở 
vật chất của trường. Trái ngược với trường buổi sáng thì 
học sinh ở đây như đội quân tinh nhuệ của trường vậy. 

Chuyến đi thật sự ý nghĩa với mỗi thành viên trong đoàn 
công tác chúng tôi. Cảm ơn Ban giám hiệu, cảm ơn Hội 
đồng quản trị đã tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia 
những trải nghiệm cùng học sinh nước ngoài bổ ích và 
lí thú. 

NGUYỄN THỊ HUỆ 
(GVCN 4A6)

Ảnh cuối:  Không gian lớp học thật gần gũi và 
nhiều nét tương đồng với Ban Mai
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TRẠNG NGUYÊN NHÍ ĐẤU TRÍ

Ảnh 1: 90 bạn nhỏ xuất sắc nhất đại diện cho trường Mầm non Ban 
Mai, Mầm non Mai Ca, Mầm non Thực hành Linh Đàm đã cùng thi 
tài với câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh các chủ đề trong chương 
trình Giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở tất cả các lĩnh vực âm 
nhạc, toán, văn học, khám phá, kĩ năng xã hội, tiếng Anh. Bộ câu 
hỏi được thống nhất dựa trên mục tiêu giáo dục và chương trình 
giáo dục của các trường tham gia. 

Các bé trong trang phục cử nhân và ngồi thi đấu trên sàn diễn theo 
hình thức trắc nghiệm giơ bảng. Vòng thi Khởi động với gói 3 câu 
hỏi trắc nghiệm, giúp thí sinh làm quen với cách thức ghi đáp án; trả 
lời sai không bị loại, và giúp tổ trọng tài làm quen nhiệm vụ. Vòng 
thi số 2 mang tên Đối đầu sẽ loại trực tiếp các thí sinh trả lời sai.

Một sân chơi trí tuệ mang tên “Trạng 
nguyên nhỏ tuổi” do 3 trường Mầm non 
thuộc 3 quận khác nhau trên địa bàn Hà Nội 
phối hợp tổ chức đã diễn ra sáng 26/3 với 
phần tranh tài sôi nổi của các “trạng nguyên 
nhí” 5 tuổi.

Ảnh 2+3: Sự tự tin của các bạn nhỏ trên sân khấu 
trong các vũ điệu nhảy, các ca khúc dân gian 
mang đến một món ăn tinh thần thú vị hâm nóng 
cuộc thi trước khi bắt đầu.

Ảnh 4: Đi hết 15 câu hỏi vòng Đối đầu, trên sàn thi đấu vẫn còn tới 
49 thí sinh và cùng nắm tay nhau bước vào vòng 3 – Đi tìm trạng 

Ảnh 5: Hội thi có sự đồng hành của các bạn học 
sinh Tiểu học Ban Mai trong vai trò tiếp đón, hướng 
dẫn hỗ trợ thí sinh, đồng thời làm Ban giám khảo 
giám sát kết quả từng vòng thi trong suốt thời gian 
diễn ra chương trình.

2 bạn Hà Linh và Trúc Nhi (5A4, Tiểu học Ban Mai) 
trong vai trò Trọng tài chia sẻ: “Chúng em rất thích 
công việc này, vì nó không chỉ giúp tạo tâm lý gần 
gũi với các bé Mầm non, để các em bình tĩnh thi 
đấu mà còn giúp chúng em rèn luyện kỹ năng làm 
việc nhóm, tự tin tham gia các hoạt động cộng 
đồng. Điều này ứng với thói quen “Sống chủ động” 
và “Hợp lực” mà chúng em đang được học trên lớp, 
càng giúp chúng em củng cố bài học tốt hơn.”
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Ảnh 6: Đến câu hỏi mẹo ở vòng thi số 3, số thí sinh 
còn lại trên sàn đấu là 7 bạn. Đây là một câu hỏi khó, 
yêu cầu trả lời nhanh, khiến nhiều bậc phụ huynh học 
sinh cũng dễ lầm đáp án: Nhà Nam có 4 người. 3 
người tên là: Xuân – Hạ - Thu. Vậy người thứ 4 tên là 
gì trong các đáp án: Đông – Nam – Bắc. Trong ảnh 
là các bạn nhỏ Mầm non Linh Đàm giành giải Bảng Ảnh 7: Các gương mặt Mầm non Mai Ca giành giải Thám hoa

Ảnh 8: 7 thí sinh xuất sắc trả lời hết câu hỏi vòng 3, buộc Ban tổ 
chức phải sử dụng đến câu hỏi phụ để tìm ra Trạng nguyên. Và 
ở câu hỏi phụ thứ 3: Cái gì mà tất cả mọi người, từ người lớn, 
trẻ em hàng ngày đều đánh – đã mang đến kết quả 6 thí sinh 
ghi đáp án cái roi. Riêng Nguyễn Nhật Minh chọn đáp án Bàn 
chải đánh răng. Đáp án này đã giúp thí sinh mang SBD 76 đến 
từ trường Mầm non Ban Mai đoạt ngôi vị Trạng nguyên chung 
cuộc.
Theo cô Nguyễn Thị Thu Trang (Phó Hiệu trưởng trường Mầm 
non Ban Mai), cuộc thi không chỉ giúp các bạn nhỏ được giao 
lưu, thể kiện các kiến thức, kỹ năng của mình trong chương trình 
giáo dục đã được học, mà còn là cơ hội để thí sinh thể hiện sự 
độc lập, tự tin, kỹ năng giao tiếp của mình, đồng thời cha mẹ, 

Ảnh 9:  Cô Đỗ Thị Hồng Gấm (GV trường Mầm non Mai 
Ca) chia sẻ: Cuộc thi sẽ là kỷ niệm đáng nhớ cho các bạn 
học sinh 5 tuổi trước khi ra trường. Với góc nhìn của cô 
Dương Hoàng Yến (Phó Hiệu trưởng trường Mầm non 
Thực hành Linh Đàm), cuộc thi còn là cơ hội để các giáo 
viên nhìn lại mình để thấy mình đã làm được gì cho các 
con, còn những gì cần tiếp tục tu dưỡng để làm tốt hơn 
công việc giáo dục Mầm non.

Hội thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi Ban Mai mở rộng 2016 - 
lần thứ 1” với chủ đề “Thắp lửa đam mê – sáng đỉnh vinh 

quang” mở ra một xu hướng mới với ngành giáo dục Mầm 
non, khi nhiều trường cùng bắt tay nhau tổ chức một sân 
chơi trí tuệ lớn dành cho trẻ, hướng tới một xã hội học tập. 
Các bé không chỉ giao lưu trong trường với nhau mà còn 
giao lưu với trường bạn. Điều này góp phần khơi dậy niềm 
yêu thích đến trường, ham học hỏi nhằm củng cố hành 
trang vững chắc trước khi chuẩn bị bước vào lớp Một. 

Link bài đăng trên báo VNE: 
http://vnexpress.net/photo/giao-duc/trang-nguyen-

nhi-dau-tri-3376714.html
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MẸ VÀ CÔ

Những bàn tay dìu dắt
Cho con được nên người
Đó là bàn tay mẹ
Và là đôi tay cô.

Những bàn tay ấm áp
Ủ ấm trái tim con
Những lơi ru êm ái
Cho con giấc ngủ ngon.

Từng nét chữ xinh xinh
Cô cho con cuộc sống
Từng lời giảng dạy con
Thật say sưa trìu mến.

Ngày mùng 8 tháng 3
Là của cô và mẹ
Bó hoa tươi thắm nhất
Dành tặng mẹ và cô.

NGUYỄN NGỌC MAI (5A2)

Mồng 8 tháng 3
Mồng 8 tháng 3
Cháu kính yêu bà
Cháu viết bài ca
Chúc bà khỏe mãi.

Mồng 8 tháng 3
Con yêu mẹ lắm
Cố gắng học chăm
Con ngoan, trò giỏi.

Mồng 8 tháng 3
Con kính tặng cô
Bông hoa đẹp nhất
Thắm tình trò – cô.

LÊ CÔNG TRỌNG (4A3)

MẸ - NIỀM TỰ HÀO CỦA CÁC BMSERS
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 Lê Phương - 3A4

 Trang Anh - 2A4

Khánh Đan - 1A8 

  Mai Dương - 3A4 

Quỳnh Trang - 1A5

Chí Công - 4A3 

Phương Mai - Misa 3
Thiên Đức - Tuấn Thành - Mai Anh - Misa 4



LỜI CỦA CON 
Mẹ kính yêu!
Sau bao nhiêu năm, mẹ đã luôn ở bên cạnh con. Cho con cái 
ăn, cho con cái mặc. Mẹ thậm chí còn đưa con đến trường, 
mặc kệ có hoàn cảnh nào đi nữa. Con luôn nghĩ rằng, con vẫn 
chưa bao giờ tặng mẹ món quà gì. Nên ngày hôm nay trong lá 
thư này – là tình cảm của con và một món quà.

Bây giờ con đang lớn lên từng ngày. Và chẳng mấy chốc, con 
phải xa mẹ, để tốt nghiệp Đại học, và có công ăn việc làm. Suốt 
bấy lâu nay, con không đủ dũng cảm để nói với mẹ, rằng “Con 
yêu mẹ nhiều lắm!”. Con luôn sẽ ở cạnh mẹ suốt cõi đời này, 
luôn để mẹ yên tâm, không bao giờ để mẹ lo lắng.
 
Và luôn khắc sâu trong tim con là một trái tim mẹ dành cho cho 
con.

Con trai của mẹ: Nguyễn Nhật Quang (5A4)

LỜI CỦA MẸ

 Kính Gửi cô giáo Hằng!

Tối nay mẹ con đi làm về, xúc động khi bác ở nhà kể, 
con đem bông hồng( năm nào cũng vậy) từ lớp về tặng 
mẹ, ai xin dọc đường cũng từ chối vì " của con dành 
cho mẹ con". Và tặng mẹ bức tranh, luôn nhắc mẹ về 
chú thỏ may mắn mẹ được tặng năm 2011 khi đang 
nằm viện tưởng không qua khỏi, con rất sợ mẹ ốm và 
nằm viện. 

Con đề nghị được giữ em Thỏ bông thật cẩn thận vì có 
em mẹ sẽ may mắn, sẽ khoẻ mạnh.Bức tranh Xì Trum 
là cô bé Yến Thy biết mẹ thích phim đó, và 2 mẹ con 
cùng xem với nhau khá lâu rồi, vẽ tặng mẹ. 
Nên với mẹ, đó là niềm hạnh phúc nhất.

Con gái Yến Thy là cô gái nhỏ sống trách nhiệm và vô 
cùng tình cảm, sâu sắc, yêu thương mọi người trong 
gia đình, luôn lo lắng cho mẹ.

Mẹ con cảm ơn cô Hằng đã dìu dắt con, để con trưởng 
thành hơn thật nhiều năm lớp 5 này. 
Mẹ con chúc cô luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.

Mẹ Yến của Yến Thy (5A4)

Thân gửi chị Hường – cô giáo chủ nhiệm lớp 5A1!

Lời đầu tiên, em không biết nói gì hơn, chỉ biết gửi tới 
chị lời cảm ơn và sự biết ơn chân thành nhất. Cảm 
ơn chị đã luôn lo lắng, chăm sóc và dạy dỗ các con 
lớp 5A1 và Minh Anh trong suốt năm học vừa qua.

Chị vừa là một người bạn, một người đồng hành, một 
người mẹ và là một người thầy đối với các con. Tình 
yêu của chị dành cho các con và tâm huyết của chị 
với nghề đã dìu dắt và giúp các con trưởng thành 
hơn, tự tin hơn. Những gì các con trau dồi được tại 
ngôi trường này sẽ là hành trang giúp các con vững 
tin hơn trong cuộc sống.

Ban Mai quả thực là một môi trường sư phạm thân 
thiện, chuyên nghiệp, giàu tình yêu thương và kiến 
thức. 5A1 là một tập thể xuất sắc và đoan kết. Ở 
đó các con luôn tìm được niềm vui và sự hứng khởi 
mỗi ngày. Cảm ơn chị và các thầy cô giáo đã tạo ra 
môi trường tuyệt vời. Cảm ơn chị đã luôn đồng hành 
cùng các con. Chúc chị có sức khỏe thật tốt và bình 
an mỗi ngày.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG
(PHHS Nguyễn Minh Anh – 5A1)

13
LỜI YÊU THƯƠNG

Bảo Linh - 2A5 Kim Ka Hee - 1A5

Linh Nga - 1A5Ngọc Mai - 3A4 
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BAN MAI 24/7 TIN VẮN TIỂU HỌC

*Từ 15/2 - 20/3: Phong trào “Chung 
tay nuôi heo đất – Chung tay xây 
nguồn yêu thương” được phát 
động, góp vào quỹ vì cộng đồng 
50.928.500 nghìn đồng.
 
*Ngày 19/2, Ban Mai đã đón đoàn 
cán bộ giáo viên Tiểu học Quang 
Trung (Hà Giang) đến khám phá, 
trải nghiệm, giao lưu cùng học sinh 
và thầy cô.

*Ngày 22/2: Sau gần 1 tháng phát 
động phong trào “Kế hoạch nhỏ”, 
toàn trường đã thu được 3066 kg 
giấy phế liệu. Các tập thể cá nhân 
tiêu biểu trong phong trào này gồm 
có: Lớp 2A3, 4A1, 4A3, 4A4, 5A3, 
bạn Hoàng Dương (2A7); Minh 
Ngọc (4A2); Thục Anh (4A3); Đức 
Duy (4A4); Chí Thành (5A3). 

* Từ tháng 3/2016, chiến dịch sử 
dụng Ngôn ngữ khích lệ được phát 
động và hưởng ứng tại tất cả các 
bộ phận công tác tại Ban Mai.  “Con 
đường khích lệ” do học sinh từ khối 
1-5 thực hiện với bức tranh cắt 
dán đã tạo nên một không gian ấn 
tượng.

*Sáng 5/3, ông Roderick D Frase 
– lãnh đạo trường Ivanhoe (trường 
Quốc tế 7 sao tại bang Victoria – 
Úc) đã có buổi chia sẻ về xu hướng 
giáo dục toàn cầu hiện nay cũng 
như toàn cảnh giáo dục nước Úc 
tại Ban Mai. 

*Ngày 6/3, chương trình lễ tôn vinh 
“Con – niềm tự hào của Mẹ” đã 
mang lại nhiều xúc cảm cho các 
bậc cha mẹ mỗi công đoàn viên. 

*Sáng 7/3, các BMSers đã tạo nên 
không khí chào mừng 8/3 vô cùng 
xúc động với tiết mục trong tiết 
chào cờ với màn đồng diễn ca khúc 
“Mẹ yêu nhé” của tập thể lớp 1A1 
và 1A2. Đặc biệt, khi ca khúc kết 
thúc, tất cả các bạn nhỏ cùng ùa 
xuống tặng hoa cho mẹ của từng 
bạn, tặng cô giáo và các bậc PHHS 
khác - đã đẩy cảm xúc lên cao trào, 
tạo ra những sự xúc động khó diễn 
tả trong ánh mắt mỗi người mẹ, mỗi 
cô giáo...

*Từ 7/3 – 28/04, các BMSers tham 
gia hưởng ứng phong trào đọc sách 

đợt 2 với chủ đề “Khoa học kỳ thú” 
dành cho các bạn từ khối 1-5, nhằm 
thiết lập văn hóa chủ động đọc, xây 
dựng và củng cố thói quen đọc 
sách. 

*Từ ngày 9 – 13/3, Cô Thu Thảo, 
Phạm Bảo, Thanh Thơm, Nguyễn 
Huệ, Thu Trang và thầy Trà Hiếu 
có mặt tại Malaysia tham gia sự 
kiện “Leadership day”, nhằm học 
hỏi cách thức tổ chức chương trình 
“Lãnh đạo bản thân”  để áp dụng 
hiệu quả nhất tại Ban Mai.

*Ngày 15/3, cuộc thi Giọng đọc hay 
và hùng biện Tiếng Anh được phát 
động tại các lớp đến cấp trường. 
Đây là hoạt động thường niên tại 
Ban Mai, nhằm tạo cơ hội tối đa 
cho học sinh trải nghiệm và trưởng 
thành. Cuộc thi cũng là cơ hội để 
các bậc PHHS hơp lực, tích cực 
đồng hành cùng các con, trong vai 
trò làm giám khảo của cuộc thi. 

*Ngày 16/3, các BMSers khối 2 đã 
có chuyến tham quan trải nghiệm 
thú vị tại làng gốm Bát Tràng với 
chủ đề “Thổi hồn cho đất”.

*Ngày 17/3: Theo công bố kết quả 
cuộc thi Olympic Tiếng Anh, Ban 
Mai có 27 bạn đi thi và cả 27 bạn 
đạt giải (3 Nhất - 3 Nhì - 15 Ba - 6 
KK), trong đó có 6 bạn đã lọt vào 
đội tuyển của quận Hà Đông, tham 
gia kỳ thi Olympic cấp Thành phố.

*Ngày 22/3, giải BAN MAI SPORT 
CHAMPION 2016 chính thức khởi 
động. Đây là giải thi đấu thể thao 
thường niên dành cho học sinh Hệ 
thống GD Ban Mai với 2 nội dung 
tranh tài: Kéo co dành cho học sinh 
khối 1,2 và thi bóng đá dành cho 
học sinh khối 3-4-5-6-7-8-9.

*Ngày 23/3, kết quả cuộc thi Violym-
pic cấp Thành phố được công bố. 
Theo đó hai bạn Bảo Huy và Xuân 
Dũng (5A2) đạt tối đa 300 điểm ở kì 
thi, giành vé tham dự vòng thi Quốc 
gia sắp tới. Cùng ngày, các BMSers 
khối 1 tham quan Văn miếu Quốc 
Tử Giám nhằm tìm hiểu về truyền 
thống hiếu học, trọng hiền tài của 
dân tộc.

*Chiều 24/3 tại Thư viện Fujiko 
– F. Fujio diễn ra buổi tọa đàm về 
cuốn sách “Mẹ là tất cả của con” đã 
mang đến nhiều câu chuyện thú vị 
xoay quanh chủ đề về tình mẫu tử.

TIN VẮN MẦM NON 

  TIN VẮN THCS

 *Ngày 17/2, Tết trồng 
cây đã diễn ra, giúp các 
bé thêm hiểu và yêu thiên 
nhiên nhiều hơn, cũng 
như một phong tục đẹp 
đầu năm của Việt Nam.

*Ngày 24/2, toàn bộ học 
sinh trong trường đã 
được khám sức khỏe 
định kỳ lần 2, chuẩn bị 
sẵn sang cho một học kỳ 
mới.

*Từ 1-5/3, học sinh khối 
Kitty, Misa, Mickey đã có 
những chuyến tham quan 
trải nghiệm thú vị lần lượt  
tại thung lũng hoa Hồ Tây, 
Văn miếu Quốc Tử Giám, 
siêu thị Vinmart.

*Ngày 5/3: Chào mừng 
8/3, Công đoàn Mầm non 
đã tổ chức cuộc thi MC 
– Karaoke Idol, mang lại 
một không khí thực sự 
thú vị cho các cán bộ giáo 
viên nữ nhà trường.

Buổi chiều, hội thi Đồ 
dùng tự làm diễn ra, là cơ 
hội để các cô giáo thể hiện 
khả năng khéo léo, được 
BGH tư vấn để hoàn thiện 
và bổ trợ tốt nhất cho các 
bài giảng trên lớp.

 *Chiều 17/3, đoàn chuyên 
gia của tổ chức Đào tạo 
nghề và Xã hội Châu Âu 
(EBG) đã có chuyến tham 
quan, làm việc tại trường, 
tìm kiếm cơ hội hợp tác 
và trao đổi kinh nghiệm 
cùng Ban Mai.

*Ngày 26/3, hội thi “Trạng 
nguyên nhỏ tuổi Ban Mai 
mở rộng 2016 – lần thứ 1” 
đã diễn ra với phần đấu trí 
hấp dẫn của 90 bé đến từ 
trường Mầm non Ban Mai 
– Mai Ca – Linh Đàm. Kết 
quả bé Nhật Minh (Mầm 
non Ban Mai) giành ngôi 
vị cao nhất cuộc thi.

*Ngày 3/3: Cuộc thi vẽ tra-
nh với chủ đề về “người 
phụ nữ em yêu”  được  
triển khai nhân ngày 8/3 
năm nay. 

*Ngày 4/3 tại cuộc thi 
Math. Violympic toàn 
quận Hà Đông, trường 
THCS Ban Mai có 3 bạn 
lọt vào top đầu của quận: 
Trần Thị Yến Nhi (6A1), 
Nguyễn Phương Anh - 
Bùi Tuấn Lộc - Nguyễn 
Nam Bình (7A1), Nghiêm 
Thị Ngọc Minh (8A1)… 
Trong đó Nguyễn Quốc 
Tuấn (7A1) xếp vị trí thứ 
Nhất toàn Quận.

*Ngày 5/3, cuộc thi “Ban 
Mai’s Master Chef” diễn 
ra nhằm tôn vinh cán bộ, 
giáo viên nữ đang làm 
việc tại trường.  

*Ngày 9/3: Các bạn Ngọc 
Minh, Minh Phương 
(8A1), Viết Khải (8A2) lọt 
vào vòng thi cấp Thành 
phố trong cuộc thi Violym-
pic Toán - Tiếng Anh trên 
mạng. 

*Ngày 10/3, tại lớp 6A1 
diễn ra buổi tổng kết đánh 
giá hoạt động sử dụng sơ 
đồ tư duy trong việc dạy 
và học. Hơn 154 tiết học 
sử dụng sơ đồ tư duy 
đã giúp các BMSers trải 
nghiệm về phương pháp 
dạy và học tích cực này.

*Ngày 17/3: Tập huấn 
tích hợp dạy 7 thói quen 
đã diễn ra, nhằm thúc đẩy 
mạnh mẽ hơn nữa việc 
áp dụng tích hợp 7 thói 
quen vào trong học tập 
cũng như giảng dạy của 
giáo viên và học sinh.  



Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng.
Em chở mùa hè của tôi đi đâu...

Mùa hạ là mùa của những những sắc màu: 
“sắc màu đỏ của hoa phượng vĩ, sắc tím 
của bằng lăng hay màu trắng tinh khiết của 
những bông hoa đại. Nhưng trường Ban Mai 
không chỉ đón những màu sắc vốn có của 
mùa hè mà còn hội tụ cả màu đặc trưng của 
Bông Mai Vàng – danh hiệu cao quý của nhà 
trường. 

Thầy cô trường THCS Ban Mai như những nhà 
giả kim tài ba, đào từ dưới lòng đất lên những 
viên ngọc thô. Suốt 5 năm vừa qua,  thầy cô 
không ngừng âm thầm rèn giũa để những viên 
ngọc ấy tỏa sáng.

Bông Mai Vàng

Chúng con luôn thầm cảm ơn những con người cần mẫn ấy, những người đã luôn sát cánh bên chúng con. 
Mỗi khi gặp khó khăn, chúng con đều biết mình có một chỗ dựa để tìm đến và trông cậy. 

Các thầy cô còn là những người bạn để chúng con chia sẻ về vấn đề đời sống, giúp chúng con có tâm thế 
thoải mái nhất cho việc học tập. Thầy cô không ngần ngại hoãn những việc riêng của mình để có thể toàn 
tâm giúp chúng con. Ví dụ như trong cuộc thi kiến thức liên môn, cô Trang và cô Hậu đã luôn sát cánh bên 
chúng con, sẵn sàng ở lại sau giờ hay cho chúng con đến nhà để dự án được hoàn thành một cách tốt nhất.   

Sợi dây liên kết giữa thầy cô và học sinh THCS Ban Mai rất khăng khít như tình cảm của người cha với người 
mẹ dành cho những đứa con của mình và ngược lại. Suốt ba năm học vừa qua chúng con đã nhiều lần muốn 
nói lời cảm ơn tới các thầy các cô nhưng chúng con rất ngại và không dám bày tỏ suy nghĩ của mình. 

 Và để cảm ơn các thầy cô, chúng con muốn gửi một bài thơ, tuy có không được hoàn hảo nhưng đó là tấm 
lòng chân thành của chúng con: “Trong lời của gió có lời cô/ Biêng biếc nắng trời gió điểm tô/ Khi lời cô lắng, 
gió ngừng thổi/ Cô đến bên con gió thoảng hồ”.

Ngoài ra, tình bạn cũng là một điều quan trọng ở môi trường học đường. “Có người đã từng nói rằng: Nếu đi 
một mình thì bạn có thể đi nhanh, nhưng nếu đi thành nhóm thì các bạn có thể đi lâu và xa hơn, vững hơn”.  
Ví dụ như để làm ra bài viết này, ba chúng con đã cùng hợp lực, làm theo phương pháp dây chuyền…Trong 
quá trình viết bài, chúng con luôn giúp đỡ và chỉnh sửa cho nhau để có những câu văn hay và chân thực 
nhất.  Xin cảm ơn các bạn học sinh trong trường, những người đã luôn cố gắng góp một phần nhỏ bé của 
mình vào tập thể, để trường THCS Ban Mai luôn đoàn kết, vững mạnh. Và đặc biệt chúng con xin gửi lời 
cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lớp 8A1 nơi đã giúp chúng con cảm nhận được sự ấm áp của gia đình 
với sự giúp đỡ của bạn bè. Sau này, khi xa trường, hình ảnh những người bạn thân thương sẽ mãi ở trong 
trái tim con. 

Chính những tình cảm của các thầy cô và sự giúp đỡ của bạn bè, chúng con đã đạt được danh hiệu cao 
quý nhất của nhà trường – Bông Mai Vàng. Chúng con xin gửi lời tri ân tới mái trường Ban Mai, nơi đã cho 
chúng con một mái ấm với những lứa học sinh gặt hái nhiều thành tựu và làm rạng danh mái trường thân 
yêu của chúng ta. 
 

Phạm Minh Dương – Nguyễn Thanh Thảo - Phạm Hoàng Hùng (8A1)

Ngày hôm nay em tự hào về nhà trường. Và ngày mai 
nhà trường tự hào chúng em...
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Ban Mai trong lòng thầy cô giáo 
đến từ địa đầu Tổ quốc

 (Chia sẻ của cô Hải Yến – Hiệu trưởng trường Tiểu học 
Quang Trung - TP. Hà Giang sau chuyến tham quan học 

hỏi kinh nghiệm tại Ban Mai ngày 19/2/2016) 

Những ngày đầu xuân Bính Thân 2016 chúng 
tôi đến tham quan học hỏi kinh nghiệm tại Ban 
Mai. Ở nơi địa đầu tổ quốc mỗi thầy cô giáo trong 
đoàn không nói ra nhưng ai cũng chung suy 
nghĩ: Giữa đô thị ồn ào ngoài kia ta có lạc lõng 
hay không? Nhưng tất cả suy nghĩ đó đã tan biến 
ngay sau khi nhận được sự đón tiếp của các thầy 
cô giáo và các em học sinh Ban Mai. 

Thật thân thiện, cởi mở, chân thành đã làm cho các 
thầy cô trong đoàn như hòa mình vào trong nhịp đập 
hối hả của ngày làm việc đầu xuân đầy nhiệt huyết.

Nghe cô Hiệu phó Phạm Thị Thu Phương giới thiệu 
về nhà trường, chúng tôi rất khâm phục quá trình 
thành lập nhà trường đến nay mới được 8 năm, thời 
gian có thể non trẻ nhưng nhà trường đã khẳng định 
mình với bề dày thành tích. Nơi đây đã ươm mầm 
bao ước mơ, giáo dục lớp măng non của đất nưóc 
một cách toàn diện, hướng đến những giá trị nhân 
văn tốt đẹp nhất.

Các cô giáo Ban Mai đã đưa chúng tôi từ ngạc nhiên 
này cho đến ngạc nhiên khác: Với sự lãnh đạo đón 
tiếp của các em học sinh đã đưa chúng tôi tham quan 
cảnh quan nhà trường, dự giờ tiết Tiếng Việt Công 
nghệ (1A1), dự giờ tiết 

Tự nhiên xã hội theo mô hình VNEN (2A8). Ở mỗi 
giờ học các em thực sự tự tin, hợp tác, sáng tạo, 
đoàn kết, hoạt động giữa cô và trò nhịp nhàng, giờ 
học đã mang lại niềm vui, phấn khởi trên mỗi gương 
mặt của các em học sinh. 

Điều thú vị hơn nữa là chúng tôi được dự giờ tiết văn 
hóa đọc tại thư viện Ban Mai, các bạn học sinh thực 
sự được truyền cảm hứng từ văn hóa đọc, mỗi tình 
tiết trong câu chuyện anh Kim Đồng được các em 
học sinh hình tượng hóa bằng sơ đồ tư duy, tranh 
ảnh sống động… Đó là lí do các em học sinh Ban Mai 
hằng tuần mong đợi đến thư viện đọc sách, mỗi sản 
phẩm của các em không chỉ được lưu giữ trong thư 
viện mà còn lưu lại trong tâm các em mãi mãi.

Điều làm chúng tôi xúc động nhất là được tham dự 
giờ ăn trưa tại lớp 5A4. Cả lớp đón tiếp chúng tôi 
bằng giai điệu bài hát “Hà Giang quê hương tôi”, hòa 
nhịp hát cùng các em mà mỗi thầy cô giáo chúng tôi 
dâng lên cảm xúc nghẹn ngào, hạnh phúc. 

Ban Mai hướng tới phát triển con người toàn diện, 
từ sự lễ phép, tự tin, học tập tích cực, đến nết ăn, 
nết ngủ…tất cả đều toát lên vẻ đẹp văn minh lịch sự. 
Đúng với lời chúc mừng năm mới của nhà giáo Mai 
Thị Lan Anh chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống giáo 
dục Ban Mai: “BAN MAI LÀ MỘT GIA ĐÌNH - NHẤT 
TÂM, SÁNG TẠO, AN BÌNH, THÀNH CÔNG”.

Ban Mai đã truyền cảm hứng cho chúng tôi với nhiều 
ý tưởng mới sẽ triển khai tới các em học sinh nơi địa 
đầu Tổ quốc.

HOÀNG THỊ HẢI YẾN


