


5 năm trước, cũng vào những 
ngày hè tháng năm rực rỡ, lần 
đầu tiên con trai Bảo Huy đặt 
chân và ngôi trường Ban Mai.  
Mặc dù đây chỉ là buổi dự tuyển 
của con nhưng mẹ có cảm giác 
rất lạ.

Ấn tượng đầu tiên là các cô giáo 
trẻ với nụ cười tươi tắn đón con 
vào phòng chờ, là thư viện trường 
với cơ  man nào là sách truyện 
rất đẹp và ngăn nắp. Con say mê 
chạy nhảy khắp thư viện, lật giở 
từng cuốn sách như thể lạc vào 
thế giới cổ tích vậy. 

Và rồi vào một ngày đầu thu tháng 
8, con chính thức trở thành học 
sinh Ban Mai. Nhìn con khoác lên 
người bộ đồng phục trắng có thêu 
hình bông hoa mai xanh trước 
ngực mà mẹ bồi hồi. Con bước 
vào lớp 1 với hành trang là sự hồn 
nhiên trong sáng của một cậu bé 
tinh nghịch.

Năm tháng cứ dần trôi qua, con 
lớn lên và trưởng thành từng ngày 
dưới mái trường này. Mỗi lần đến 
đón con ở trường, nhìn con chạy 
nhảy với các bạn, nghe con líu lo 
kể về những bài học trên lớp mẹ vô 
cùng thích thú. Mẹ chỉ muốn nán 
lại trường con thật lâu để ngắm 
từng cái cây, từng khóm hoa hay 
ngắm nghía những hình trang trí 
hết sức ngộ nghĩnh, sáng tạo trên 

hành lang lớp con mà các cô giáo 
con đã vất vả cắt, dán, treo bằng 
tất cả tình yêu thương. Mẹ nhớ 
tên, thuộc từng khuôn mặt và tính 
cách các bạn trong lớp con. Bạn 
nào cũng hồn nhiên, đáng yêu.

 Điều làm mẹ yên lòng gửi gắm con 
chính là các cô giáo của con. Từ 
cô giáo dạy các môn văn hóa, đến 
các cô bán trú ai cũng nhiệt tình và 
yêu các con như chính con mình 
vậy. Đôi lúc đi ngang qua một lớp 
học nào đó, mẹ bắt gặp hình ảnh 
các cô bán trú đang ngồi buộc tóc 
cho các bạn nữ mà lòng thấy vui 
vui. Ngay cả cách các cô phạt bạn 
hư mẹ cũng thấy rất đáng yêu.
Có lần con thổ lộ với mẹ rằng con 
rất yêu cô Hoài bán trú chỉ vì đơn 
giản là cô bảo yêu con nhất lớp. 
Mẹ cũng thấu hiểu và thông cảm 
cho các cô giáo dạy con. Các cô 
hẳn phải là những người có lòng 
yêu trẻ và kiên nhẫn phi thường 
mới có thể cảm hóa được lũ học 
trò nghịch ngợm như các con. 

Mẹ cũng đã được trải nghiệm 
cùng con qua từng cuộc thi, từng 
hoạt động. Đôi lúc mẹ cũng hơi 
lo khi trường tổ chức nhiều hoạt 
động quá, nhưng mẹ cũng đã kịp 
hiểu rằng các thày cô muốn tạo ra 
cơ hội cho các con được thể hiện 
chính mình, khơi dậy sự sáng 
tạo, truyền thống và sự nhân văn 
ở từng học sinh. Điều này chắc 
không nhiều bạn may mắn được 
học như các con đâu đấy. 

5 năm học trôi qua nhanh quá. 
Thành tích con đạt được làm mẹ 
tự hào nhưng cái mà mẹ tự hào 
nhất là con đã được hưởng  một 
sự giáo dục nhân văn, hoàn hảo. 
Chỉ còn ít ngày nữa thôi, các con 
sẽ khép lại bậc Tiểu học để chuyển 
lên một cấp học mới. Nhiều bạn 

con đã viết những cảm nhận rất 
chân thật và xúc động về thày cô 
và mái trường Ban Mai của con 
trên Facebook, mẹ thấy đáng yêu 
quá. Đó chính là trái ngọt mà các 
thày cô giáo con đã dày công vun 
trồng trong suốt 5 năm qua.

 Đến giờ phút này mẹ thấy rất 
hạnh phúc vì sự lựa chọn mái 
trường Ban Mai cho con. Không 
có lời nào có thể viết hết được 
biết ơn của mẹ đối với các thầy 
cô của con.  Xin cảm ơn cô hiệu 
trưởng  Mai Thị Lan Anh , cô Dung 
và cô Thu Phương hiệu phó đã 
tạo điều kiện cho các con. Cảm 
ơn cô Phạm Hằng người mẹ đầu 
tiên dắt tay con vào lớp 1, nắn nót 
cho con từng nét chữ. Cảm ơn 
cô Bích Liên đã phát hiện ra khả 
năng toán học của con và khích lệ 
con phấn đấu. Cảm ơn cô Nguyễn 
Thị Thanh Nương là cô giáo chủ 
nhiệm ấn tượng nhất với nụ cười 
“ tỏa nắng” mà con luôn nhắc đến 
trong các bài tập làm văn. Và một 
người không thể thiếu đó là cô 
giáo Lê Hiền. Người đã biến ước 
mơ giành giải thưởng quốc gia 
toán học của con trở thành hiện 
thực – khi con đã đạt được tấm 
Huy chương Bạc Violympic Quốc 
gia trong năm 2016.

Ngày hôm nay em tự hào về nhà trường 

(xem tiếp trang 3)
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Ngày hôm nay 
em tự hào...

(tiếp theo trang 2)

Cảm ơn Ms Hương, Ms Thủy, Ms 
Vân các cô giáo tiếng Anh  mà con 
rất yêu quý. Cũng xin được cảm 
ơn các giáo cô giáo bán trú: cô 
Hải, cô Hoài, cô Lành, cô Hiền…
những người đã chăm chút cho 
con từng miếng ăn, giấc ngủ.  Và 
xin được cảm ơn tất cả các thầy cô  
giáo Ban Mai những người đã đi 
cùng các con trong suốt năm năm 
học.

Xin được mượn  những câu hát rất 
ý nghĩa trong bài hát của thày giáo 
Lê  Ngọc Tuyền để kết thúc bài viết 
như là sự tri ân sâu sắc tới thày cô 
và ngôi trường Ban Mai yêu quý:
“ Ngày hôm nay em tự hào về nhà 
trường, và ngày mai nhà trường tự 
hào về chúng em”. 

 Nhớ mãi ngôi trường này!

PHẠM THU HÀ
(PHHS Lương Bảo Huy, 5A2)

Từng chùm phượng đỏ đầu 
mùa trên sân trường Ban Mai 
những ngày tháng 5 - cũng tựa 
như những cô cậu học trò cuối 
cấp của Hệ thống Giáo dục Ban 
Mai: Rèn luyện thói quen, tri thức, 
kỹ năng, tâm hồn, sức khỏe, nhân 
cách mỗi ngày dưới mái nhà Ban 
Mai, trong tình yêu thương của 
các thầy cô, và giờ đang bung 
mình rực lửa - như từng chùm 
hoa phượng kiêu hãnh đỏ trong 
nắng gió mùa hè, trưởng thành 
và viên mãn.

"Yêu thương và Trưởng thành" là 
chủ đề cho các hoạt động, sự kiện 
trong tháng 5 của Hệ thống Giáo 
dục Ban Mai, đồng thời cũng là chủ 
đề của BMSers Connection số 13. 
Đây là số đặc biệt, dành phần lớn 
tin bài, hình ảnh cho học sinh cuối 
cấp của Hệ thống Giáo dục Ban 
Mai: Khối Misa, khối lớp 5, khối lớp 
9 - như món quà góp vào Ngày hội 

trưởng thành của các con, khi hân 
hoan chuyển sang một cấp học mới.

Thật nhiều tình cảm của các bậc 
phụ huynh gửi tới Ban Mai qua 
mỗi bài viết, thật nhiều hình ảnh ấp 
áp yêu thương của cô trò, bạn bè; 
thật nhiều những thành tích, dấu 
ấn trưởng thành nơi mái nhà Ban 
Mai.... Tất cả đều có thể tìm thấy 
một phần của những "Yêu thương 
và Trưởng thành" đó trong số nội 
san kỳ này.

Gieo yêu thương và nở thương 
yêu...Thầy cô mừng vì mầm yêu 
thương trong các con qua mỗi năm 
học, mỗi ngày luôn không ngừng trổ 
thêm những mầm mới, nhánh mới, 
làm nên bản sắc BMSer trong dòng 
chảy giáo dục của quận Hà Đông và 
Thành phố Hà Nội nói riêng, ngành 
giáo dục cả nước nói chung.

BMSers Connection

YÊU THƯƠNG & TRƯỞNG THÀNH
LỜI NGỎ THÁNG 5
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Những ngày mùa hạ đang men theo từng đám 
hoa phượng đỏ rực nơi góc sân, những tia nắng 
sớm của mùa hè cố len qua những khe cửa nhỏ 
đổ bóng dài trên chiếc bàn của cậu bạn ngồi sát 
khung cửa. 

Một buổi sáng mùa hạ, ôm cuốn sách và lắng nghe 
giai điệu từ chiếc điện thoại cũ mèm: “Thời gian trôi 
qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm, kỉ niệm thân yêu 
ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương 
ơi,sẽ còn nhớ những lúc giận hờn..." 

Lời bài hát da diết khiến buổi sáng mùa hạ chạy vụt 
vào quá khứ, xoáy vào lòng tôi những kỉ niệm đẹp. 
Tôi lao vào kí ức với một tấm vé mang tên “kỉ niệm”. 
Và tự nhiên những hình ảnh của quá khứ lại hiện về. 

Tiếng kéo cửa của đám bạn đến lớp khiến tôi giật 
mình! Thời gian qua nhanh đến lạ kì. Thoắt cái đã 4 
năm như vừa mới qua, chẳng còn là những cô cậu 
học trò bé nhỏ ngày nào khi bước vào lớp 6. Năm 
cuối cấp rồi, số ngày còn lại dường như thật nhanh. 4 
năm, không phải thời gian dài nhưng cũng chẳng quá 
ngắn. 4 năm ở Ban Mai đủ cho lớp chúng ta cùng 
cười, cùng khóc. Từ ngày đầu ngây ngô bước vào 
trường, nhìn nhau với đôi mắt lạ lẫm. Và rồi tự nhiên 
lại thân quen, như chị em. 

Càng nghĩ lại tôi lại thấy lòng nao nao đến lạ. Đám 
bạn của tôi vẫn hồn nhiên trêu đùa ngay trước mắt, 
bỏ mặc tôi với những quá khứ ngày càng ùa về nhiều. 
Chỉ vài hôm nữa thôi, tôi và chúng nó sẽ khác. Chúng 
không còn cười đùa tếu táo, cãi vã nhau hoặc bị thầy 
cô bắt phạt chỉ vì những trò nghịch ngô nghê.

Sẽ còn, còn bao nhiêu lần nữa…Tôi cố gắng ngồi 
đếm số lần lên lớp. Nhưng những con số chạy đi đâu 
hết cả, mà thay vào đó là những vạt nắng buồn đang 
rớt trên cuốn vở rưng rưng những dòng lưu bút mang 
tên “kỷ niệm”. 

Bên tai loáng thoáng đâu đó có đứa gọi tên tôi, rồi 
cả đám tụi con trai xúm lại. Tiếng bài hát phát ra từ 
điện thoại cũ cũng  nhỏ  dần. Thời gian như ngừng 
trôi. Tụi bạn vội vàng nhận ra trong tôi điều đó – nơi 
khóe mắt tôi… Nhưng chiếc loa của trường đã vội 
vang lên phá tan không gian im lặng. Tiếng thầy cô 
văng vẳng đâu đó như gợi nhớ lại những ngày mới 
vào trường…

Còn vài buổi nữa thôi, vài buổi nữa là cả lớp chia 
tay rồi. Tôi muốn đứng lên mà hô to cho tụi nó biết 
rằng: “ Các bạn ơi, hãy trân trọng thời gian cuối này 
nhé! Hãy cố gắng nỗ lực học tập bên nhau dưới mái 
trường Ban Mai những ngày còn lại.”

NGỌC MAI (9A1)

NHỮNG NGÀY  YÊU THƯƠNG…  LỜI CUỐI CẤP
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 LỜI CUỐI CẤP

Tháng 5, cơn mưa đêm đầu hạ làm sân trường 
đọng lại những vũng nước, loang lổ như bức
tranh sơn màu vẽ dở. Nắng sớm đang lên hong 
khô con đường vào trường rải đầy lá sấu rụng. 
Con đường, sân trường… sao hôm nay đẹp thế. 

Nhớ những ngày cách đây 4 năm, tôi đang là học 
sinh lớp 5 ngây ngô, háo hức ngỡ mình đã lớn khi 
trở thành học sinh lớp 6 của trường Ban Mai. Mà giờ 
chớp mắt đã sang năm cuối cấp.   

Tôi không chỉ học ở Ban Mai suốt 4 năm THCS, mà 
tôi đã gắn bó với nơi đây 4 năm ở bậc Tiểu học. Ngôi 
trường này đã nhào nặn nên con người tôi từ sâu 
trong tâm hồn, là cái nôi lưu giữ kỉ niểm tuổi thơ bên 
bạn bè, trao cho tôi đôi cánh để tung bay trên bầu 
trời mơ ước.

Nhớ những ngày đầu lớp 6 mới vào trường, ngày đó 
là một lớp với những học sinh mặt búng ra sữa, dễ 
thương , ngây thơ “vô số tội”, được các cô ai ai cũng 
nâng niu yêu quý như những đứa trẻ, dồn hết tình 
yêu bằng những bài giảng lý thú bằng tình yêu đặc 
biệt của những người Mẹ ở Ban Mai. Tôi còn nhớ 
như in cô giáo chủ nhiệm Vũ Thu Hà, một người phụ 
nữ trẻ trung, nhiệt tình và đã dìu dắt chúng tôi đến 
những bậc thang cuối cấp. Nhưng đáp lại, chúng tôi 
luôn làm cho các cô buồn và thất vọng nhiều hơn, 

điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt của các thầy cô.  
Giờ đây, ngồi viết lại những dòng lưu bút này. Nhớ…
Nhớ Halloween với màn biểu diễn thời trang vô cùng 
độc lạ mang phong cách A1 hết sức thú vị. Nhớ 
Tường Vi, một đứa bạn cùng lớp phải chuyển trường 
khi cả lớp ngồi khóc sướt mướt không ngớt (chẳng 
hiểu lý do gì mà ngày đó chúng tôi lại mau nước mắt 
đến thế).

Nhìn lại sao mà xao xuyến và lưu luyến thế. Tôi 
không nỡ rời xa mái trường này. Tôi muốn ôm giữ lại 
những kỉ niệm để dòng thời gian không cuốn đi. Tôi 
muốn quay lại ngày đầu tiên lập nên gia đình bé nhỏ 
với 23 thành viên đi rồi lại đến. Tôi sẽ mãi nhớ ngôi 
trường này, nhớ cái khang trang tiện nghi mà luôn 
đem đến bài học giản dị đi vào lòng người. Tôi sẽ 
nhớ những người cho người mẹ thứ hai hết mình vì 
chúng tôi, nhớ những người bạn đã cùng tôi đi trên 
chặng đường dài  đến ngày hôm nay - dù mai đây có 
thể sẽ không còn nhớ, khó gặp lại.

 Cảm ơn một ngày mùa hạ, cảm ơn trận mưa đêm 
qua, cảm ơn sân trường, con đường dẫn đến Ban 
Mai… Cảm ơn kỉ niệm, thầy cô, bạn bè -  những 
người đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi dưới mái 
trường này.

PHƯƠNG LINH (9A1)

Ký ức sân trường
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“Mẹ ơi, bài viết của con được đăng trên nội san 
tháng 4 của trường rồi này!”. 

Sau một ngày làm việc dài, thấy vẻ mặt hớn hở 
vui tươi của con cùng cuốn Nội san Ban Mai được 
trường tặng, mẹ và cả nhà thực sự rất vui và hãnh 
diện với cả sự lớn lên về thể chất và sự trưởng thành 
về cả tính cách, tâm hồn, trí tuệ của cô bé 11 tuổi.

Nhớ lại khi trường Ban Mai chỉ mới bắt đầu xây dựng, 
mẹ đã theo đuổi ý định gửi con vào trường. Theo trí 
nhớ của mẹ - là ngôi trường tư thục có quy mô lớn 
đầu tiên ở Hà Đông, đặc biệt trong khu Văn Quán 
gần nhà.

Đã gần 8 năm con gắn bó với Ban Mai trong đó có 5 
năm học Tiểu học và gần 3 năm Mầm non, mẹ và gia 
đình luôn sát cánh cùng con và Ban Mai trong không 
những chỉ việc học hành mà còn cả các hoạt động 
ngoại khóa, thể chất để cùng ươm những mầm xanh 
đang ngày càng lớn khôn, phát triển.

Trước hết, mẹ muốn gửi gắm lời cảm ơn chân thành 
đến tất cả các thầy cô trong trường. Mẹ nhớ nhất cô 
Bảo đã có rất nhiều năm kinh nghiệm dạy học và đã 
uốn nắn từng nét chữ cho con hồi lớp 1A2 – từ cô 
bé mầm non chạy lung tung trong lớp trở nên quy củ 
hơn để bắt đầu năm học Tiểu học đầu tiên, cô Hà lớp 
2A2 không những là cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết mà 

còn là người bạn của con để con gái mẹ không còn 
nhút nhát, tuy cô Liên chủ nhiệm lớp 3A5 đã chuyển 
trường nhưng mẹ nhớ nhất cô đã vô cùng ấm áp 
nắm tay con vào lớp.

Mẹ cũng đánh giá rất cao cô Nương chủ nhiệm lớp 
4A2 luôn là “nhân tố” được con đề cao trong các 
câu chuyện con kể khi về nhà. Mẹ nhớ con nói rằng 
con rất yêu cô vì cô “công bằng, luôn luôn đổi mới 
phương pháp dạy học làm chúng con rất thích, nhớ 
bài học rất lâu”. Mẹ cũng thực sự cảm phục cô Hiền, 
lớp 5A2 con đang học, đã thực sự truyền tình yêu 
môn Toán cho con vì con vốn “sợ” môn Toán. 

Và còn tất cả các cô đã từng dạy con như cô Hằng 
dạy Văn – cô đã tạo nguồn cảm hứng văn chương 
cho con, cô Lê, cô Tuyết, cô Tâm, và cô Thủy tiếng 
Anh đã giúp con gái mẹ tự tin lên rất nhiều với ngôn 
ngữ thứ 2 của mình… Tất cả các thầy cô trong ban 
giám hiệu như cô Lan Anh, cô Phương đã rất cởi mở 
trong việc tiếp cận các phương pháp dạy học đổi mới 
và hiện đại, các thầy cô dạy môn phụ, thầy cô bán 
trú, các chú bảo vệ, vv,.. 

Mẹ muốn cảm ơn đến tất cả mọi người đã cùng 
chung tay vì sự nghiệp trồng người cao quý, trong 
đó có con gái mẹ. Và mẹ biết rằng nhiều phụ huynh 
cũng như mẹ muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến 
Ban Mai vì nhiều hay ít, các con đều thể hiện tình yêu 
với Ban Mai. 

Mẹ thấy các con thầm tự hào khi mình là một BMser!

 

Con trưởng thành từ tình yêu 
của cha mẹ và thầy cô

(xem tiếp trang 5)
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Và mẹ cũng tự hào lắm đó! Mặc dù 
mẹ và các phụ huynh đều hiểu mô 
hình trường công hay tư hay quốc 
tế - mỗi loại hình đều có những ưu 
điểm và hạn chế riêng, nhưng mẹ 
muốn khẳng định rằng gần 8 năm 
mẹ gửi gắm con cho Ban Mai, đó 
chính là lựa chọn đúng đắn của 
mẹ và gia đình.

Mẹ xin lưu lại và chia sẻ đôi dòng 
cảm nghĩ của con khi mẹ ngỏ ý 
con viết ra trên giấy như một lời tri 
ân đến Ban Mai: 

“Ngày 8 tháng 5 năm 2016

Khi trường Ban Mai vừa mới xây 
xong cũng lúc mẹ con nộp đơn 
sơ tuyển cho con vào học tại Ban 
Mai! Đó là ngày bắt đầu cuộc hành 
trình chứng kiến sự trưởng thành 
của con.  

Mới đó, khi con còn bé tí lững thững 
đòi theo mẹ, nhút nhát không dám 
vào lớp mà giờ đây con thấy mình 
đã thay đổi nhiều, tự tin biểu diễn 
trước đám đông, dám phát biểu và 
nói lên suy nghĩ của mình. 

Từng ngày trôi qua, từ những bức 
tranh con vẽ khá là ngộ nghĩnh mà 
giờ đây con có thể tự làm các tác 
phẩm hand-made tặng cô tặng 
bạn và ông bà, bố mẹ. Từ những 
nét chữ nghuệch ngoạc, giờ đây 
chính tả tập làm văn của con đã 
đạt điểm 9,10. Tất cả mới thật kì 
diệu làm sao! 

Kì diệu ở những bài học kịch nghệ 
lý thú, ở những tiết học The leader 
in me mới lạ và nhất là những cuộc 
thi mà nhà trường tổ chức – trong 
đó con thích nhất cuộc thi Hùng 
biện Tiếng Anh. Ở đó, con được 

say mê làm việc nhóm vừa vui 
và thỏa sức nói về ước mơ IPAD 
tương lai của mình!  Tuy được giải 
Nhì nhưng sau cuộc thi con thấy 
mình đã phát huy được rất nhiều 
kỹ năng như kỹ năng trình bày, giải 
quyết vấn đề khi làm việc nhóm, 
vv. Tất cả là nhờ những công lao 
rất to lớn của các thầy cô và nhà 
trường đã mang đến cho chúng 
con. Con cảm ơn các thầy cô rất 
nhiều!

Sắp khép lại 5 năm học Tiểu học 
để bước sang một cấp học mới. 
Con muốn nói rằng con rất yêu 
Ban Mai!”

PHHS và HS: 
NGUYỄN BẢO VÂN (5A2)

(tiếp theo trang 4)

Con trưởng thành từ tình yêu...  LỜI YÊU THƯƠNG
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Tháng 5 lại về trên sắc đỏ của 
những cành hoa phượng vĩ. 
Mới ngày nào con trai bé bỏng 
của mẹ bước vào ngôi Trường 
tiểu học Ban Mai với bao bỡ 
ngỡ, vậy mà giờ con đã thành 
một cậu học trò sắp tốt nghiệp 
tiểu học rồi đấy.

Con và mẹ đều biết đến mái 
trường Ban Mai từ rất lâu trước đó 
bởi chị con đang theo học ở đây. 
Từ khi con còn học mẫu giáo đã 
được theo chị tham gia các hoạt 
động ở trường. Con đã hòa nhập 
với các anh chị và thày cô giáo 
một cách đầy tự tin và yêu thích. 

Năm con vào lớp 1, vì lo cho sức 
khỏe vốn không được tốt của 
con nên bố mẹ đã cho con học ở 
trường tiểu học sát nhà để thuận 
tiện cho việc đi lại. Thế nhưng có 
lẽ mái trường Ban Mai đã chọn 
con trai mẹ và con mẹ cũng lựa 
chọn ngôi trường này, nên sang 
lớp 2 thì con được về học cùng 
chị Nguyên Anh ở ngôi trường mà 
con yêu thích. 

Con là một cậu bé đặc biệt, thậm 
chí hơi khác biệt so với bạn bè 
cùng trang lứa. Hiếu động, tinh 
nghịch, chỉ tập trung vào những 
điều mình thích. Đó là những 
điều khiến mẹ luôn lo lắng về con. 
Nhưng mẹ vẫn tin vào môi trường 
giáo dục mà mẹ con mình đã cùng 
lựa chọn và giữ vững niềm tin ấy.

Dạy học bao gồm nhiều việc hơn 
là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi cả 
việc truyền cảm hứng cho sự thay 
đổi. Và mẹ cảm nhận rõ ràng nhất 
điều này từ sự tiến bộ của con 
trai mẹ trong năm học cuối cấp 
cùng với cô giáo chủ nhiệm Minh 
Hằng. Không chỉ con mà ngay cả 
mẹ cũng nhận được từ cô những 
ý kiến trao đổi quý báu, giúp mẹ 
hiểu con hơn và biết cách khơi gợi 
tình yêu thương, khả năng tiềm ẩn 
trong con. 

Con khá hoạt ngôn, biết diễn đạt 
suy nghĩ của mình bằng lời nói 
một cách lưu loát nhưng lại lười 
viết. Vậy mà từ khi học với cô 
Hằng, mẹ đã không ít lần phải 
ngạc nhiên khi đọc những bài văn 
của con vì sự tiến bộ đến không 

ngờ. Đúng là sự tận tâm và tình 
yêu thương có một sức mạnh kỳ 
diệu, con nhỉ. Con chưa phải là 
một học sinh xuất sắc, nhưng với 
mẹ và cô, con luôn là cậu bé đặc 
biệt và duy nhất. 

Khi lựa chọn Ban Mai là mái 
trường gửi gắm 2 chị em con, mẹ 
nghĩ giáo dục không đơn thuần chỉ 
là truyền thụ kiến thức, người thầy 
không phải là người nhồi nhét 
kiến thức mà chính là người khơi 
dậy ngọn lửa cho tâm hồn. Mùa 
hoa phượng tháng năm này, mẹ 
viết những dòng tâm sự về con và 
cũng là lời tri ân gửi tới cô giáo 
Minh Hằng và mái trường Ban Mai 
– nơi đã xây dựng niềm tin của mẹ 
con mình ngày một vững chắc.  

“Những khoảnh khắc dịu dàng và 
lặng lẽ/ Con hãy yêu từng giây 
phút trong đời/ Để tuổi thơ con ấm 
áp tiếng cười/ Con của mẹ mặt 
trời vàng rực rỡ/ Ngày mai với con 
cuộc đời rộng mở/ Mỗi khoảnh 
khắc trong đời là một niềm vui”

PHHS PHẠM VĂN HẢI ANH 
(5A4)

 CON ĐÃ LỚN KHÔNLỜI YÊU THƯƠNG
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Nhớ ngày nào, cách đây năm 5, khi gia đình tôi 
chuyển từ khu Trung tâm thành phố Hà Nội về trong 
Khu Văn Quán, Hà Đông sinh sống. Tôi loay hoay đi  
tìm trường và lựa chọn trường cho con theo học. Sau 
nhiều lần tìm kiếm, tôi cũng đã tìm được Trường Ban 
Mai mà theo suy nghĩ của gia đình tôi, ngôi trường 
vừa khang trang sạch đẹp, ngăn nắp và thân thiện sẽ 
đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi để gửi gắm con 
mình.

Buổi đầu tiên dắt con tới trường, con trai bé bỏng của tôi 
vẫn là một đứa trẻ khá nhút nhát và rụt rè, hơn thế nữa, 
con được sống trong một gia đình toàn người lớn và chỉ 
mình con là bé bỏng nên cả nhà từ ông, bà, cha, mẹ đều 
dành hết tình yêu thương cho con. Bởi thế, trong con có 
hơi chút của một “cậu ấm”. 

Qua từng năm học, theo sát con và đồng hành cùng con, 
tôi thấy con trưởng thành nên rất nhiều. Con thích đến 
trường hơn ở nhà bởi ở đó con được gặp các bạn, các 
thầy cô, con được thỏa sức khám khá chân trời tri thức. 
Mỗi ngày đi học về, con đều giành thời gian kể cho mẹ 
nghe câu chuyện học trên lớp cũng như các bạn chơi đùa 
với nhau nghe rất hồn nhiên. Một điều may mắn cho con, 
trong năm học lớp 5 này, con được cô Minh Hằng, giáo 
viên chủ nhiệm truyền cảm hứng về sự hiếu học. Cô đã 
dạy cho các con bằng cả trái tim đầy nhiệt huyết của người 
nhà giáo. Con tiến bộ lên từng ngày và trưởng thành hơn 
rất nhiều, tự tin hơn trong giao tiếp. Gia đình tôi thật sự 
cảm thấy  hài lòng về trường Ban Mai, nơi chúng tôi đã gửi 
gắm con em mình trong suốt 5 năm học.

Thời gian trôi qua mau, các con sắp bước sang một cấp 
học mới. Xin gửi lời cảm ơn đến cô giáo Mai Thị Lan Anh, 
cô Phạm Thị Thu Phương đã không ngừng tìm tòi, khám 
khá mô hình học tiên tiến để áp dụng trong nhà trường cho 
các con được tiếp cận với những phương pháp học mới. 
Cảm ơn các cô giáo đã dạy con trong suốt 5 năm học. 
Cảm ơn cô Huyền bán trú đã chăm chút cho các con từng 
bữa ăn, giấc ngủ. Cảm ơn cô Thủy, giáo viên Tiếng Anh và 
các thầy cô giáo khác trong toàn thể nhà trường đã dìu dắt 
và đồng hành cùng con trên một chặng đường dài. 

Và cuối cùng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô 
Minh Hằng, người mẹ thứ hai đã nuôi dưỡng cho con 
những ước mơ để rồi đây con sẽ bay cao hơn, xa hơn 
trong bầu trời tri thức và con sẽ là niềm tự hào của các 
Thầy cô khi nhắc đến con.

NGUYỄN THỊ THANH HẢI
(PHHS Nguyễn Lê Tùng Anh - 5A4)

NƠI GỬI GẮM YÊU THƯƠNG

BAN MAI 
LỜI YÊU THƯƠNG
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Học sinh Ban Mai giành 27 giải 
cuộc thi Toán quốc tế SASMO 2016

Ngày 10/5, hệ thống trả kết quả cuộc thi Olym-
pic Toán Quốc Tế Singapore và Châu Á (SASMO 
2016) đã công bố chính thức danh sách những 
thí sinh đạt giải. Trong đó trường Tiểu học và 
THCS Ban Mai đã xuất sắc giành 27 giải với 5 giải 
Vàng, 8 giải Bạc, 14 giải Đồng
 
Đặc biệt với số điểm cao học sinh Nguyễn Quốc Tuấn 
(7A1), Lương Bảo Huy (5A2), Nguyễn Xuân Dũng 
(5A2), Trần Ngọc Nhật Minh (3A1), Hoàng Dương 
(2A7) đã giành Huy chương Vàng.

 
 

Giải Bạc thuộc về các bạn Phạm Phương Anh (7A1), 
Lê Huyền Thảo (5A2), Nguyễn Chí Thành (5A3), 
Phạm Hoàng Quân (3A2), Nguyễn Hoàng Duy (3A2), 
Nguyễn Tuấn Bách (2A3), Trần Hoàng Việt (2A3), 
Nguyễn Chính Minh Hiếu (2A3).

Giải Đồng thuộc về các bạn Đỗ Quang Anh (2A3), 
Mạc Minh Dũng (2A6), Phạm Ngọc Tùng (2A3), 
Đinh Nhật Minh (2A1), Vũ Dương Tuấn Kiệt (2A1), 
Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (2A5), Nguyễn Nhật Mai 
(3A5), Trần Tuấn Quang (4A4), Lê Khánh Linh (4A3), 
Nguyễn Hoàng Ngân (5A2), Hoàng Khánh Linh 
(5A2), Vũ Tuấn Hùng (5A5), Dương Việt Trinh (7A1) 
và Nguyễn Thị Minh Phương (8A2)

Đây là thành tích xuất sắc trên đấu trường quốc tế 
giúp các học sinh Ban Mai cọ xát và tìm kiếm tài năng 
toán học để bồi dưỡng ở những mức độ cao hơn 
tham gia các kì thi Quốc tế. Kỳ thi SASMO là kỳ thi 
Olympic toán học dành cho học sinh phổ thông, 

được tổ chức hàng năm, tạo điều kiện cho các em 
yêu thích Toán giao lưu, tranh tài với bạn bè cùng lứa 
tuổi đến từ nhiều quốc gia.

Năm nay, hơn 20 000 thí sinh đến từ 18 quốc gia 
bao gồm cả Việt Nam tham dự cuộc thi Toán Quốc tế 
Singapore và châu Á - SASMO 2016 - SINGAPORE 
AND ASIAN SCHOOLS MATH OLYMPIAD 2016; 
hơn 1,300 thí sinh Việt Nam từ lớp 2 đến 10 tham 
dự kỳ thi SASMO 2016 và đã giành được 526 giải 
thưởng.
 
Tất cả học sinh đạt giải Vàng, Bạc, Đồng đều được 
quyền tham gia kỳ thi Olympic Toán quốc tế Singa-
pore 2016 (Singapore International Mathematical 
Olympiad Challenge - SIMOC).
 
Chúc các bạn tiếp tục chiến thắng trên các đấu 
trường Quốc tế, khẳng định năng lực và tỏa sáng!

Nguyễn Quốc Tuấn (7A1) giành Huy chương Vàng & sẽ 
tham dự kì thi Thách thức Toán học diễn ra vào tháng 8 
tới tại Singapore

 Nguyễn Phương Anh (7A1) -  giải Bạc

Các BMSers đạt giải cuộc thi của khối Tiểu học

ẤN TƯỢNG BAN MAI
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ẤN TƯỢNG BAN MAITháng 4 vừa qua, 117 bạn học sinh khối 

5 của trường Tiểu học Ban Mai đã tham gia 
đánh giá chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh bằng 
bài thi TOEFL Primary cấp Quốc tế. 

Trong lễ công bố kết quả và trao giải và ngày 
9/4/2016, bà Trần Thu Phương, đại diện IIG Việt 
Nam đã vui mừng công bố những thông tin đáng 
tự hào.

1) Điểm trung bình của học sinh khối 3 và khối 
5 đều vượt ngưỡng điểm trung bình của cuộc 
thi Vô địch TOEFL Primary 2015 đối với các tỉnh 
thành tham gia (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Số liệu so sánh được IIG Việt Nam - đơn vị giữ 
bản quyền cuộc thi Vô địch TOEFL Primary 2015 
công bố). Điều này thể hiện chất lượng Tiếng Anh 
vượt trội của học sinh trường Tiểu học Ban Mai.

2) Chất lượng cuộc thi năm nay đã có nhiều tiến 
bộ so với chính học sinh của trường. Tỉ lệ học 
sinh đạt điểm tuyệt đối, cận tuyệt đối, vượt khung 
A2 tăng đáng kể so với năm trước.

3) 77% học sinh khối 5 tiểu học Ban Mai vượt 
khung chuẩn đầu ra Tiếng Anh Tiểu học (tham 
chiếu Công văn số 384/GDĐT-VP của Sở GD-ĐT 
Tp.HCM về chuẩn đầu ra tiếng Anh của HS-SV 
TP.HCM theo hệ thống đánh giá của ETS).

Chúc mỗi BMser sẽ luôn tự tin với năng lực bản 
thân và sẵn sàng hội nhập với thế giới.

IIG Việt Nam đánh giá chất lượng 
Tiếng Anh tại Banmai School vượt trội 
so với nhiều tỉnh thành khác

 Các bạn đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi TOEFL Primary Quốc tế nhận lời chúc mừng từ BGH, IIG Việt Nam, cha mẹ học sinh.



 BAN MAI & QUỐC TẾ

Ngày 29/4 vừa qua, Hệ thống Giáo dục Ban Mai 
đã kí MOU (Memorandum of Understanding - 
Biên bản ghi nhớ hợp tác) với Hệ thống trường 
Ivanhoe Grammar School (https://www.ivanhoe.
com.au), Victoria, Australia.

Được biết đến là trường hàng đầu của bang Victoria, 
Australia, Ivanhoe Grammar School là ngôi trường 
có lịch sử lâu đời (thành lập từ 1915), với hàng ngàn 
thế hệ học sinh thành đạt khắp nước Úc và Thế giới.  

Với việc kí kết thỏa thuận hợp tác, Ivanhoe Gram-
mar School và Ban Mai School đã cùng thống nhất: 
Phát triển chương trình Quốc tế Ivanhoe để giảng 
dạy cho học sinh Ban Mai, trao đổi giáo viên, trao 
đổi học sinh, giao lưu văn hóa, phát triển chuyên 
môn và phát triển quản lý, đồng thời cả hai bên đều 
mong muốn và hướng tới việc phát triển Giáo dục 
của Việt Nam và Autralia bằng các diễn đàn giáo 
dục phù hợp.

Cùng là Hệ thống có nhiều cấp học, cùng hướng 
đến việc giáo dục những thế hệ học sinh trở thành 
công dân toàn cầu, với 4 chìa khóa thành công bền 
vững của học sinh thế kỷ 21: TRI THỨC - KỸ NĂNG 
- NHÂN CÁCH - SỨC KHỎE, MOU giữa Ban Mai 
School và Ivanhoe Grammar School là sự chuẩn bị 
chu đáo, có tính chiến lược lâu dài cho mỗi BMser.

Ban Mai School kí kết MOU
 với Ivanhoe Grammar School

Cô Mai Thị Lan Anh (Chủ tịch Hệ thống GD Ban Mai) bắt tay ngài Gerard Foley 
(Hiệu trưởng Ivanhoe Grammar School) sau khi ký kết MOU

Ivanhoe Grammar School có 2 cơ sở, ảnh chụp tại 
Plenty Campus, cơ sở mới của Ivanhoe, được xây 
dựng cách đây 26 năm.

Ông Roderick D Fraser (CEO, Ivanhoe International 
A Division of Ivanhoe Grammar School) làm việc tại 
Ban Mai ngày 5/3
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Ngày 27/4, Cuộc thi 
giao lưu học sinh giỏi 
các môn Văn hóa diễn 
ra tại trường THCS 
Trần Đăng Ninh. Tham 
dự kì thi giao lưu học 
sinh giỏi các môn Văn 
hóa cấp Quận năm 
nay, trường THCS 
Ban Mai có 4 đội tuyển 
với 45 học sinh đến từ 
3 khối 6,7 và 8. 
 
Ngày 29/4, bộ môn 
Cờ tư lệnh của thầy 
Nguyễn Qúy Hải và 
học sinh Ban Mai 
được thực hiện phóng 
sự để lên sóng trên 
Đài Truyền Hình Hà 
Nội, về những thành 
tích ấn tượng của các 
BMSers ở môn Cờ tư 
lệnh trong thời gian 
qua.

Ngày 10/5, BTC cuộc 
thi Toán Quốc tế Sin-

gapore và châu Á - 
SASMO 2016 công 
bố kết quả. Theo đó, 
trường THCS Ban Mai 
đoạt 1 Huy chương 
Vàng; 1 Huy chương 
Bạc; 2 Huy chương 
Đồng.

Ngày 13/5, cô Nguyễn 
Thị Thanh Hà (tổ Toán) 
được vinh danh tại Lễ 
tổng kết – trao giải Hội 
thi thiết kế Bài giảng 
E-Learning cấp Quận, 
năm học 2015-22016.
 
Ngày 17/5, giải Bóng 
đá mini cúp truyền 
thống lần thứ 2 – 
THCS Ban Mai khai 
mạc tại Sân bóng đá 
Văn Phú. Đây là hoạt 
động không chỉ rèn 
luyện kĩ năng, sức 
khỏe mà còn gắn kết 
tinh thần tập thể của 
các BMSers.

Ngày 27/4, học sinh 
khối Donald tham 
quan trải nghiệm tại 
Công viên Cầu Giấy. 
Ngày 28/4, học sinh 
khối  Mickey đã có một 
buổi thăm quan thật 
vui và nhiều ý nghĩa tại 
bảo tàng Hà Nội. Đây 
là một trong những 
hoạt động nhằm phát 
triển kĩ năng quan 
sát, giúp trẻ tự tin hòa 
nhập, khám phá thế 
giới xung quanh tại 
trường Mầm non Ban 
Mai.

Ngày 28/4, cô Dương 
Liên Phương là gương 
mặt đại diện Mầm non 
Ban Mai tham gia kỳ 
thi Giáo viên giỏi cấp 
Thành phố. Kết quả sẽ 
được cập nhật khi Sở 
GD&ĐT công bố. 
 

Ngày 13/5, cô Lê 
Thị Duyên, Lê Thị 
Hằng, Nguyễn Thị 
Mai, Nguyễn Thị Thu 
Hương được vinh 
danh tại Lễ tổng kết – 
trao giải Hội thi thiết kế 
Bài giảng E-Learning 
cấp Quận, năm học 
2015-22016 với các 
bài giảng theo chủ đề: 
Phát triển ngôn ngữ, 
Phát triển nhận thức.

Sáng 14/5, các bậc 
PHHS của khối Misa 
đã khám phá Niềm 
tự hào Ban Mai trong 
năm học 2015-2016, 
và những kế hoạch 
của các hoạt động thú 
vị đang chờ các bạn 
nhỏ ở 3 tuần cuối cùng 
tháng 5 này như: Ngày 
hội trưởng thành, Lễ 
tổng kết năm học…

BAN MAI 24/7TIN VẮN MẦM NON 
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Ngày 23/4, các bạn nhỏ trong CLB 
Hành trang vào lớp 1 đã được khám 
phá Nông trại Dê trắng tại Ba Vì. Tại 
đây, các bé không chỉ được hòa vào 
không gian thiên nhiên trong lành, mà 
còn được khám phá các trò chơi dân 
gian, rèn luyện kỹ năng sống, trau dồi 
tình yêu thương bằng các hoạt động 
vui chơi gần gũi nông nghiệp. 

Ngày 25/4, các BMSers tổ Tiếng Việt 3 
đã giành giải 3 cuộc thi: Đồ dùng dạy 
học tự làm cấp thành phố với “Mô hình 
làng quê và đô thị”. Cuộc thi là minh 
chứng cho việc tâm huyết của các cô 
giáo Ban Mai, luôn không ngừng sáng 
tạo, tìm kiếm những phương pháp dạy 
học mới để giúp giáo viên, học sinh 
thực hiện mục tiêu trong học tập.

Cùng ngày, BTC Kangaroo Math - 
IKMC 2016 công bố kết quả kì thi 
Toán Quốc Tế Kangaroo 2016 diễn ra 
ngày 20/03/2016 vừa qua. Theo đó, 
Ban Mai có 4 gương mặt đoạt giải kỳ 
thi này, gồm: Vũ Danh Hùng (1A9), 
Hoàng Dương (2A7), Nguyễn Tuấn 
Bách (2A3),Nguyễn Tuấn Khang (2A6)

Chiều 26/4, tại Thư viện Fujiko – F. Fu-
jio đã diễn ra buổi tọa đàm về bộ sách 
"Tủ sách hướng nghiệp" với chủ đề: 
“I CAN DO IT”. Buổi tọa đàm giúp học 
sinh hiểu về những nghề nghiệp trong 
xã hội dưới góc độ định nghĩa và báo 
cáo kết quả đọc sách bằng bản đồ tư 
duy.

Ngày 28/4, Sở GD&ĐT Hà Nội đã 
công bố kết quả cuộc thi Violympic cấp 
Thành phố dành cho học sinh khối 5 và 
Math.Violympic dành cho học sinh khối 
4. Theo đó, Trường Tiểu học Ban Mai 
đã giành 2 giải Nhì (Lương Bảo Huy, 
Nguyễn Xuân Dũng – 5A2) và 1 giải Ba 
(Trần Hoàng Nam - 4A2).

Ngày 29/4, tại Australia đã diễn ra Lễ 
kí kết MOU (Memorandum of Under-
standing - Biên bản ghi nhớ hợp tác), 
giữa Hệ thống Giáo dục Ban Mai và 
Hệ thống trường Ivanhoe Grammar 
School), Victoria, Australia, mở ra cơ 
hội cho các BMSers hội nhập với các 
phương pháp giáo dục mới của thế 
giới.

Ngày 5/5, tin vui bay về Ban Mai với 
Huy chương Bạc cuộc thi Violympic 
Quốc gia của bạn Lương Bảo Huy – 
5A2. 

Ngày 9/5, đại diện IIG Việt Nam đã 
đến Ban Mai tổng kết, trao bằng TOE-
FL Primary cấp Quốc tế cho các BM-
Sers xuất sắc.

Ngày 10/5, các khối từ 1-5 đã chọn ra 
20 gương mặt xuất sắc tham dự Hội 
thi “Trạng nguyên nhỏ’” cấp trường. 
Đây là sân chơi trí tuệ được tổ chức 
thường niên, nhằm trau dồi kiến thức, 
sự tự tin và tư duy nhạy bén của các 
học sinh.

Cùng ngày, BTC cuộc thi Toán Quốc tế 
Singapore và châu Á - SASMO 2016 
công bố kết quả. Theo đó, trường Tiểu 
học Ban Mai đạt 4 Huy chương Vàng; 
7 Huy chương Bạc; 12 Huy chương 
Đồng.

Ngày 11/5, gần 1000 BMSers tham gia 
kỳ thi Mỹ thuật cuối năm. Với mục tiêu 
giáo dục toàn diện, tôn trọng sự khác 
biệt, bài kiểm tra Mỹ thuật cuối năm 
không chỉ là cơ hội để học sinh Ban 
Mai tổng kết kết quả 1 năm học của bộ 
môn mà còn là cơ hội để mỗi học sinh 
Ban Mai thỏa sức sáng tạo phát huy tối 
đa khả năng của mình.

Cùng ngày, BGH nhà trường chính 
thức nhận được lời mời từ Nhà Xuất 
bản Giáo dục Việt Nam, Tạp chí Toán 
tuổi thơ, trở thành đơn vị đăng cai tổ 
chức cuộc thi Toán phát hiện tài năng 
của Australia (Australian Mathematics 
Competition, AMC) được tổ chức vào 
ngày 28/7/2016.

Sáng 12/5, học sinh khối 1 đã có những 
khoảnh khắc thư giãn thú vị cùng bộ 
phim viễn tưởng phưu lưu đang làm 
mưa gió tại các rạp: The Jungle Book 
- Cậu bé rừng xanh. Với một thế giới 
sống động trong khu rừng già Ấn độ, 
những hình ảnh kỹ xảo đẹp mắt, sức 
hấp dẫn từ hành trình phưu lưu của 
Mowgli cùng thông điệp đầy tính nhân 
văn, The Jungle Book là một món quà 
ý nghĩa dành tặng các BMSers khối 1 
trước khi khép lại năm học 2015-2016.

Cùng ngày, 16 bạn học sinh khối 5 đã 
tham dự Giao lưu “Sân chơi trí tuệ” lớp 
5 của Quận Hà Đông.
 
Ngày 13/5, cô Trần Thị Ngọc Mai (tổ 
Tiếng Việt) được vinh danh tại Lễ tổng 
kết – trao giải Hội thi thiết kế Bài giảng 
E-Learning cấp Quận, năm học 2015-
22016.

TIN VẮN TIỂU HỌC
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Với chủ đề mái trường và cỏ cây 
hoa lá, động vật xung quanh em - các 
bạn nhỏ khối Misa của Mầm non Ban 
Mai đã làm nên những tác phẩm đầy 
sáng tạo với nhiều loại hình khác 
nhau: vẽ, xé dán, gắn khuya, gắn hoa 
văn giấy cuộn... 

Tại Ban Mai, mỗi học sinh luôn là một tài 
năng và thỏa sức khám phá bản thân, 
không ngừng sáng tạo để hoàn thiện và 
tỏa sáng từng ngày, cho một "khởi đầu 
vững chắc - tương lai vững bền".

KHỐI MISA

1. Những bức tường xanh, không gian đầy những 
hàng cây vòm lá rộng, mặt trời tỏa nắng xuống 
những đám mây và mái trường... 2 bạn Ngọc Hà - 
Minh Ngọc lớp Misa 6 đã tạo nên bức tranh xé giấy 
và dán đầy sắc màu và thật gần gũi với mỗi BMSer

2. Liên Nhi - Phương Thảo - Yến Nhi, lớp Misa 5 đã cùng hợp 
lực, sáng tạo, làm nên chú công đầy sắc màu với bức tranh gấp 
giấy và dán tạo hình công phu, khéo léo này.

3. Những bông hoa kiêu hãnh vươn lên dưới nắng 
mặt trời - tựa các bạn nhỏ khối Misa đã trưởng thành 
và sẵn sàng tự tin bước vào lớp 1. Đó là thông điệp 
qua bức tranh xé dán của bạn Bảo Lâm - Misa 4

4. "Ngôi trường mơ ước" của bạn Thái Hòa - Tiến 
Anh, lớp Misa 6 được sáng tạo bằng việc cắt dán, tạo 
hình từ những chiếc lá khô trong sân trường Ban Mai. 
Cám ơn 2 bạn đã thổi hồn, mang đến một đời sống 
mới cho những chiếc lá tưởng chừng bỏ đi nhé.

1

2

3

4
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5. Có khu vui chơi, mái trường cao tầng, có những 

đám mây nhỏ xinh và ông mặt trời ngộ nghĩnh mỉm 

cười nhô lên sau đám mây ấy... Góc nhìn hồn nhiên 

của bé Đức Minh, lớp Misa 3 đã tạo nên một bức tra-

nh ngộ nghĩnh, đáng yêu về mái trường Ban Mai - ngôi 

nhà thứ 2 của bé.

6. Các bạn Mai Anh - Thanh Uyên lớp Misa 4 đã 

thể hiện sự khéo léo của mình với những chiếc 

khuy áo và những cuộn giấy nhỏ xinh, ghép thành 

cành hoa rực rỡ.

7. Chú mèo trắng đáng yêu này là 
tác phẩm của 3 bạn Duy Hải - Minh 
Khôi - Duy Anh, lớp Misa 5, được 
dán từ những chùm bông trắng 
muốt. Sử dụng bông làm nguyên 
liệu tạo hình - đó quả là một ý tưởng 
mới mẻ, sáng tạo với các bạn nhỏ 5 
tuổi trường Ban Mai.

8. Thêm một tình cảm dành cho mái trường 
Ban Mai yêu dấu của bạn Thảo Nhi, lớp Misa 
2 với hình thức xé giấy và dán khuy áo. Ban 
Mai - nơi yêu thương và trưởng thành dành 
cho mỗi BMSer.

5

6

7

8
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Với mục tiêu giáo dục toàn diện, tôn trọng 
sự khác biệt, bài kiểm tra Mỹ thuật cuối năm 
không chỉ là cơ hội để học sinh Ban Mai tổng 
kết kết quả 1 năm học của bộ môn mà còn là 
cơ hội để mỗi học sinh Ban Mai thỏa sức sáng 
tạo phát huy tối đa khả năng của mình. 

Sáng 11/5, gần 1000 học sinh Tiểu học Ban Mai 
bước vào “giờ thi” môn Mỹ thuật – một trong 
những môn thi nằm trong chương trình giáo 
dục Quốc tế của trường Ban Mai. Nói là “giờ thi” 
nhưng không ai cảm nhận đó là giờ thi, mà thay 
vào đó là những hình ảnh của các bạn học sinh 
đầy háo hức, mong chờ. 

Sự háo hức ấy thể hiện từ việc các con chuẩn bị 
đồ dùng cho bài làm sản phẩm, đến việc sưu tầm 
tài liệu, tìm hiểu thông tin về sản phẩm mình muốn 
thể hiện. 

Trải qua hơn 1 giờ đồng hồ, các “nghệ sĩ nhí” đã 
trình làng rất nhiều tác phẩm ấn tượng, độc đáo 
và mới lạ. Từ những bức tranh theo chủ đề “Gia 
đình em” của các em khối 1, khối 2, đến những 
sản phẩm lắp ghép mô hình, handmade,… của 
các anh chị khối 3, 4, 5, tất cả đã tạo nên một 
ngày hội sáng tạo của môn Mỹ thuật. 

Có thể kể ra đây một vài ví dụ về sức sáng tạo 
của các BMSers như "Ngôi nhà mơ ước" của bạn 
Ngọc Quỳnh (3A4). Ngọc Quỳnh đã tự tay gấp 
những ngôi sao nhỏ kết thành hình mái nhà, và vẽ 
thêm không gian xung quanh. 

Hay nhóm học sinh 5A4 với ý tưởng trồng cây 
trong vỏ trứng. Để đưa được đất vào trong một vỏ 
trứng mỏng manh, rồi trồng thêm một vài nhánh 
cỏ và cây nhỏ vào trong đó - đòi hỏi không chỉ góc 
nhìn sáng tạo, mà còn cả sự khéo léo, cùng cảm 
xúc thăng hoa để tô màu, trang trí thành một sản 
phẩm hoàn chỉnh. 

Và như thế, bài thi Mĩ thuật gián tiếp giúp các BM-
Sers rèn thêm những thói quen tốt trong khả năng 
chủ động sáng tạo, bắt đầu với mục tiêu. 

Tại Ban Mai, mọi ý tưởng, sức sáng tạo của các 
con học sinh luôn được cất cánh và trân trọng.             

SÁNG TẠO KHỞI NGUỒN TỪ SỰ YÊU THÍCH
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Ban Mai - ngôi nhà thứ 2 của em
 Với chủ đề thật gần gũi “Ban Mai - ngôi nhà 
thứ 2 của em”, học sinh trường Tiểu học Ban Mai 
đã “thổi hồn” cho Hội thi Tin học trẻ Ban Mai lần 
thứ 3 với rất nhiều sản phẩm sáng tạo về nhiều 
sự kiện chính các BMSers đã trải qua như: Ban-
mai Champion 2016, Banmai Idol - Dance crew; 
Ra quân công trình măng non, Dọn nhà đón Tết, 
Không gian đồi cỏ, Thư viện Fujiko.F.Fujio, Bức 
tường The leader in me do toàn bộ học sinh trong 
trường cùng chung tay hợp lực tô màu tạo nên. 
v.v... 

Điều dễ dàng nhận thấy là qua mỗi sản phẩm Tin 
học này, không chỉ dừng lại ở việc phản ánh các hoạt 
động vui chơi, học tập tại Ban Mai, mà còn mang đến 
cho người xem một cảm nhận rõ rệt: Ban Mai là một 
ngôi nhà của yêu thương. Từ mái nhà yêu thương đó, 
các con thỏa sức sáng tạo trong tất cả các môn học, 
trưởng thành qua mỗi ngày. Và các kỳ thi như hội thi 
này là cơ hội để các con báo cáo sự sáng tạo đó, vẽ 
bằng cảm nhận và tình yêu từ trong tâm thức dành 
cho “ngôi nhà thứ 2 của em” này.

Chí Thành - 5A3
Phương Trang - 5A3

Hà Chi - 4A1

Quang Anh - 2A3

Minh Ngọc - 4A2

Hạnh Như - 4A5 

Minh Yến - 5A1

Trần Công - 3A4
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Cảm xúc tự hào và xúc động đã chi phối toàn bộ 
chương trình trao giải Hội thi Trạng nguyên nhỏ 
tuổi cấp trường, năm học 2015-2016 diễn ra tại 
Ban Mai sáng 16/5/2106

Trên nền nhạc ca khúc "Vinh quy bái tổ", 5 trạng 
nguyên trong trang phục màu đỏ, đầu đội mũ quan 
trạng, chân mang hài cao sải bước trên thảm đỏ 
tiến lên sân khấu. Phía sau mỗi trạng nguyên là một 
người diện trang phục vàng, che lọng.

5 gương mặt được vinh danh ở ngôi vị cao nhất lần 
này gồm:  Nguyễn Khánh Linh 1A8; Mạc Minh Dũng 
2A6; Phạm Hoàng Quân 3A2; Trần Tuấn Quang 4A4; 
Lương Bảo Huy 5A2.

Cảm xúc được đẩy lên cao trào khi 5 vị phụ huynh 
của 5 trạng nguyên cùng bước lên sân khấu, chứng 
kiến khoảnh khắc các con nhận giải, rồi trở về ngồi 
cạnh, trao tặng giải thưởng đó cho bố mẹ như một 
sự báo hiếu.

Tốp múa của các bạn khối 5 như những tiên nữ trong 
cung xuất hiện, xòe quạt và uyển chuyển với bài múa 
"Vinh quy bái tổ" - như phần ăn mừng chiến thắng, 
phần thưởng tinh thần đầy ý nghĩa tặng cho 5 trạng 
nguyên và các bậc phụ huynh.

Trạng nguyên nhỏ tuổi là hội thi thường niên tại Ban 
Mai, giúp các con học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến 
thức đã học trong cả năm học, qua đó tạo sân chơi 
văn hóa, trí tuệ lành mạnh bổ ích cho học sinh, cũng 
như cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng tư 
duy logic, xử lý tình huống.

Nội dung thi thuộc các lĩnh vực Toán; Tiếng Việt; 
Tiếng Anh; TNXH; Lịch sử; Địa lý; Tin học; Âm nhạc; 
Mĩ thuật, Tlim,.. có đủ ba mức độ Giỏi, Khá, TB dành 
cho 100% đối tượng học sinh.

Ngoài danh hiệu Trạng nguyên từng khối, BTC còn 
trao các giải Bảng nhãn, Thám hoa cho những học 
sinh xuất sắc tại Hội thi. 

Học sinh Ban Mai tái hiện Quan trạng vinh quy 
bái tổ với Hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi 2016
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Vừa về quê lên đã được cháu trai báo cáo 
với ông nội “Cháu đạt giải Trạng nguyên 
khối 3 của trường và giải Nhì thi Toán quốc 
tế SAMO”, vì cháu biết: với ông bà nội thì 
món quà quý giá nhất dành cho ông bà 
chính là cái sự học và học giỏi.

Thật hạnh phúc và cảm động khi ông bà nội 
được nhận món quà quý giá đó của cháu qua 
lễ trao giải Trạng nguyên nhỏ tuổi ngày 16/5 mà 
nhà trường tổ chức rất công phu, chu đáo.

Tràn ngập niềm vui cho các cháu mà rất nghiêm 
trang, trang trọng. Các thầy cô đã tái hiện lại 
truyền thống TRỌNG HỌC – HIẾU HỌC – TÔN 
VINH SỰ HỌC từ xưa của dân tộc Việt Nam ta. 

Cùng với các hình thức khác, tôi cho rằng: đây 
là cách dạy các cháu thiết thực, hiệu quả. Tại 
buổi lễ này, cháu nào cũng vui, phấn khởi.

Sau buổi lễ, tôi có tới trước các cửa lớp thì thật 
vui khi thấy dán trước cửa lớp là những tờ giấy 
học trò tự vẽ trong cánh hoa các chữ “SỐNG 
CHỦ ĐỘNG”, “BẮT ĐẦU VỚI MỤC TIÊU”.v.v… 
Tôi biết đó là 7 thói quen trong tư duy mà các 
cháu đang được dạy, chứ không phải khẩu hiệu 
“Thầy dạy tốt, trò học tốt” như còn ở đâu đó. 
Bởi tôi thấy ở nơi này, việc thầy dạy tốt, trò học 
tốt là đương nhiên rồi, không cần phải lăn tăn 
suy nghĩ.

Tôi cũng thật hạnh phúc vì các con tôi rất ý thức 
được việc học và môi trường học của các cháu. 
Kỹ năng sống của các cháu sau này bắt đầu từ 
đây, từ môi trường học tốt tại Ban Mai.

Cám ơn nhà trường đã tổ chức cho các Trạng 
nguyên nhí, Thám hoa nhí, Bảng nhãn nhí “vinh 
quy” về với thầy cô, cha mẹ - như hình ảnh các 
quan trạng và Thám hoa xưa vinh quy về bái tổ 
quê hương.

Xin cám ơn Ban Giám hiệu và trường Ban Mai 
đã xây dựng nên môi trường rèn luyện – học 
tập – kỹ năng sống cho các cháu bước vào đời.

Ông bà nội các cháu: 
PHẠM HOÀNG QUÂN (3A2) 
PHẠM HOÀNG HÙNG (8A1)

"Lần đầu tiên được nghe bản nhạc “Vinh quy bái tổ” và cũng là 
lần đầu tiên mẹ được biết lễ trao giải Trạng nguyên diễn ra thế 
nào.  Bất kỳ học sinh, thầy, cô giáo hay phụ huynh học sinh nào 
có mặt tại lễ trao giải này cũng đều cảm nhận được sự trang 
trọng đầy cảm xúc. Không thể hình dung được hết sự chuẩn bị 
công phu, chu đáo để buổi lễ trao giải thành công đến như vậy. 
Các trạng nguyên và gia đình chắc hẳn đều muốn gửi lời cảm 
ơn chân thành nhất tới BGH, các thầy cô và đặc biệt là các con 
học sinh đã đóng góp trong việc tổ chức lễ trao giải để lại rất 
nhiều ấn tượng này."

(trích nhật ký từ Facebook chị Thu Hằng - PHHS 3A2)

Cám ơn Ban Mai
ẤN TƯỢNG BAN MAI
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Chân dung các BMSers đã trưởng thành 
từ yêu thương dưới mái nhà Ban Mai

MISA 1 MISA 2

MISA 3 MISA 4 

MISA 5 MISA 6

MON



5A1 5A2

5A3 5A4

5A5 9A1

"Ngày hôm nay em tự hào về nhà trường
                             Và ngày mai nhà trường tự hào chúng em..."



Một năm học nữa lại trôi qua, 
nhưng đối với các phụ huynh 
và các con khối 5 thì năm học 
này đặc biệt và ý nghĩa hơn rất 
nhiều...

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đưa 
con đến trường nhận lớp. Lớp 
của con là lớp 5A1. Đón chào mẹ 
con tôi ở cửa lớp là cô giáo Vũ Thị 
Hường. Ấn tượng đầu tiên của tôi 
là cô có bề dầy kinh nghiệm sư 
phạm đáng nể, rất nhiệt tình, tâm 
huyết với từng học sinh. Khi nghe 
tôi chia sẻ về tính cách, ưu nhược 
điểm, học lực của cháu, với bao 
ưu tư lo ngại, thì cô đã động viên 
tôi rất nhiều. Cô khiến tôi ra về 
trong sự yên tâm và đầy hy vọng 
về một môi trường phù hợp hơn 
cho con mình. 

Con trai tôi từ lớp 1 đến lớp 4 
học tại trường công nên có nhiều 
điểm còn thua kém các bạn tại 
Ban Mai. Điều đó khiến gia đình 
rất lo ngại khi cháu chuyển sang 
môi trường mới. Tuy nhiên, bằng 
kinh nghiệm lâu năm cùng với tình 
yêu thương vô bờ dành cho các 

con, cô Hường đã từng ngày, từng 
ngày dạy dỗ, uốn nắn, định hướng 
con trai tôi để cháu có thể được 
như ngày hôm nay. 

Mặc dù so với một số bạn cùng lớp 
cháu vẫn kém hơn về học lực và 
kỹ năng mềm, nhưng so với cháu 
cách đây một năm thì là cả một 
sự biến chuyển đáng kinh ngạc. 
Từ một cậu bé nhút nhát, gầy gò, 
học lực trung bình, lầm lì, ít nói. 
Con trai tôi đã thay đổi đến không 
ngờ. Cháu trở nên hoạt bát, nhanh 
nhẹn, năng động tự tin và yêu 
thích việc học. Tôi còn nhớ buổi 
họp phụ huynh học kỳ I, khi nghe 
những đánh giá, nhận xét của cô 
Hường và cô Ngọc về cháu, tôi đã 
trải qua một tâm trạng vô cùng khó 
tả. Bốn năm đi họp phụ huynh cho 
con, chưa bao giờ con tôi được 
nhận những lời khen ngợi và đánh 
giá cao như thế. Đó là điều vượt 
hơn cả kỳ vọng của cả gia đình tôi. 
Có lẽ vì cháu may mắn không chỉ 
có cô Hường là cô giáo chủ nhiệm 
mà còn có cô Ngọc - giáo viên 
Tiếng Anh và cô Thủy - cô bán trú  
quan tâm chăm sóc hết mực. 

Ấn tượng của tôi về cô Ngọc là 
một cô giáo trẻ, rất xinh đẹp, năng 
lực chuyên môn tốt, phương pháp 
sư phạm phù hợp. Cô Ngọc là 
cô giáo Tiếng Anh đầu tiên khiến 
con trai tôi trở nên yêu thích môn 
Tiếng Anh thực sự. Cô cũng khiến 
tôi luôn cảm thấy lạc quan hơn 
về tình hình học ngoại ngữ của 
cháu. Còn cô Thủy, bán trú thì rất 
chu đáo, cẩn thận, luôn quan tâm  
và hiểu tình trạng, sở thích của 
từng con, điều đó khiến các phụ 
huynh vô cùng yên tâm vì có nhiều 
cháu khá khó khăn trong việc ăn 
uống, ví dụ như con trai tôi là một 
điển hình. Các Cô chính là những 
người mẹ thứ hai của cháu và gia 

đình tôi sẽ luôn ghi nhớ và biết ơn.

Với tình yêu thương bao la mà các 
cô dành cho các con, con trai tôi 
cũng như các bạn lớp 5A1 đã trải 
qua một năm học vô cùng lý thú. 
Mỗi ngày đi học đối với các con là 
một ngày vui. Con tôi khi được bất 
kỳ ai hỏi về trường Ban Mai, về lớp 
5A1 đều trả lời một cách vô cùng 
tự hào. Phải nói rằng, Ban Mai là 
môi trường lý tưởng cho con trẻ, 
chính vì vậy cháu đã chủ động đề 
nghị tôi cho cháu được đăng ký 
tiếp tục học tại Ban Mai cho năm 
cấp 2. Tất nhiên, gia đình tôi hoàn 
toàn tán thành nguyện vọng chính 
đáng đó.

Ngắm nhìn cháu ngày hôm nay so 
với thời điểm cách đây một năm: 
chững chạc hơn, trưởng thành 
hơn, gia đình tôi thực sự hạnh 
phúc. Các thầy cô giáo chính là 
những người góp phần quan trọng 
đem lại một tương lai sáng lạng 
hơn cho các con. Vì khi các con 
được trang bị đầy đủ hành trang 
về kiến thức, kỹ năng, tư duy, 
quan điểm tích cực thì con đường 
trước mắt mà các con tiếp bước 
sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. 

Bằng tấm lòng của một người mẹ 
yêu thương con tột độ và đã từng 
bi quan về con trai mình, tôi xin gửi 
tới các Thầy Cô lớp 5A1 cùng tập 
thể giáo viên và Ban Giám hiệu 
trường Tiểu học Ban Mai lời tri ân 
sâu sắc và chân thành nhất. Kính 
chúc các Thầy Cô mạnh khỏe, 
luôn giữ vững và phát huy các 
thế mạnh của trường Ban Mai để 
góp phần đem lại cho các con một 
tương lai tươi sáng.

Hà Nội, ngày 6/5/2016
PHHS NGUYỄN NHẬT QUANG 

(5A1)

Sự trưởng thành ...
chỉ sau một năm học tại Ban Mai
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NỘI SAN CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC BAN MAI 

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

Xuất bản: Ngày 20 hàng tháng (dạng PDF) 
                     trên website: http://banmaischool.edu.vn
Fanpage: 
Mầm non: www.facebook.com/banmaischool.kinder
Tiểu học: www.facebook.com/banmaischool.vn
THCS: www.facebook.com/banmaischool.edu.vn
Bài cộng tác gửi về: Phòng Truyền thông, trường 
Ban Mai, khu ĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
Email: Noisan@banmaischool.com

“Tháng ba hoa sưa về đây…”, sau khi đi xem Ban Mai 
Idol Dancrew, Nhật Mai thi thoảng lại nghêu ngao hát 
bài này. Nghe câu hát đấy mẹ như thấy một trời hoa sưa 
trắng, mong manh và tinh khiết như những ngày tháng 
học trò của hai cô con gái bé bỏng.

Nhớ ngày nào Hoàng Ngân bước vào cổng trường Ban Mai, 
hai bím tóc ngắn cheo veo trên đỉnh đầu. Gần 5 năm đã trôi 
qua, giờ đây Hoàng Ngân của mẹ đã chững chạc lắm, tóc 
thì dài ơi là dài. Ở lớp được cô giao cho việc lớp trưởng, 
cai quản các bạn rất ghê nhưng thi thoảng vẫn bị các bạn 
trêu cho khóc nhè. Mái trường Ban Mai đã đem lại cho con 
những kỷ niệm thật ngọt ngào. Con thích và tham gia đủ thứ, 
từ các môn học cho đến các hoạt động của trường. 

Vẫn nhớ năm ngoái đi đâu con cũng được thầy cô, bạn bè 
gán cùng biệt danh của câu chuyện vui con kể “Con rận”. 
Năm nay thì con cùng các bạn đã cùng nhau luyện tập để 
có một tiết mục thật ấn tượng trong đêm chung kết Banmai 
Idol Dancrew. Lớp 5 nên cũng có bao nhiêu là kì thi, môn 
nào làm bài tốt thì con nhảy nhót náo loạn cả lớp, có môn 
thi không tốt thì mẹ vừa đến trường đã nghe các bác phụ 
huynh cùng lớp bảo “con gái vừa khóc nức nở”. Đúng là con 
gái của mẹ!

Còn Nhật Mai, nhóc con siêu siêu mảnh dẻ của mẹ. Lúc 
nào đến trường cũng thấy con lọt thỏm giữa các bạn, nhưng 
luôn cười toe toét. Tính con rụt rè ở chỗ lạ, ít tham gia các 
hoạt động. Vẫn nhớ hồi lớp 1 sáng hôm đi thi trạng nguyên 
nhỏ tuổi mẹ bảo “con mà được trạng nguyên thì trời sập”, và 
tối đó về con nhỏ nhẹ bảo mẹ “sao trời không sập mẹ nhỉ”. 

Có hai con gái là được điểm 10++, mẹ vẫn nói vui với mọi 
người như vậy. Mỗi buổi chiều đón con đi học về là nghe ríu 
rít đủ chuyện về lớp học của con. Qua lời kể mẹ hình dung 
ra một ngày ở lớp thật sinh động, mẹ cũng thấy mình như trẻ 
lại cùng những câu chuyện ấy. Mẹ mong rằng hai con gái sẽ 
luôn được sống trong tình yêu thương như dưới mái trường 
Ban Mai này. 

PHHS HOÀNG NGÂN (5A2) 
và  NHẬT MAI (3A5) 

YÊU THƯƠNG 
DƯỚI MÁI NHÀ 
BAN MAI

Hoàng Ngân (ảnh trái) bên bạn bè 
một sáng tháng 5/2016



LƯU BÚT BẠN BÈ
NHƯ ANH (9A1): Tôi và Trúc Linh thân nhau kể từ 
khi học lớp 6. Linh là một học sinh ưu tú, hòa đồng, 
luôn nở nụ cười trên môi.  Linh luôn khiến mọi người 
xung quanh cười nhưng khi làm việc và học tập, bạn 
lại rất nghiêm túc và tập trung nên thành tích học tập 
khá xuất sắc. Linh có sự tinh tế và thông minh trong 
cách ứng xử, luôn biết cảm thông và thấu hiểu cho 
người khác. 

Chúng tôi thân nhau. Tình bạn này rất đẹp, ai ai trong 
trường cũng biết. Chúng tôi cùng nhau đùa dưới mưa 
như những đứa trẻ, cùng nhau đi chơi, chia sẻ, trêu 
nhau đến mức đứa bị trêu phát điên. Đi đâu hai đứa 
cũng đi cùng nhau như hình với bóng. 

Cả hai đều biết được rất nhiều bí mật, điểm mạnh 
và điểm yếu của nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều 
chuyện. Quan trọng nhất là niềm tin ở nhau. Mỗi khi 
một trong hai đứa buồn, đứa còn lại sẽ chỉ im lặng 
ngồi bên cạnh và khi nào khóc thì đứa còn lại sẽ ôm, 
vỗ về. Đợi đến khi đứa kia đỡ buồn và hết khóc thì sẽ 
bắt đầu nói chuyện, chia sẻ với nhau và cố gắng làm 
bạn cảm thấy thoải mái hơn. 

Tôi thật sự cảm thấy rất may mắn khi có một người 
bạn như Linh. Linh đã giúp tôi hoàn thiện bản thân 
hơn, biết vượt qua những khó khăn, thử thách, cho 
tôi thêm niềm tin.  Cám ơn Linh – người bạn thân 
tuyệt vời của tôi! 

PHÙNG MINH HẰNG (5A5): 5 năm gắn bó với mái 
trường Ban Mai – tớ trưởng thành, tiến bộ hơn rất 
nhiều.

Từ những cái nhìn rụt rè, không nói chuyện với ai, 
nay đã có thể tự tin nói chuyện, nô đùa cùng các cậu. 
Và tớ cũng biết quan tâm, nghĩ cho người khác, an ủi 
ai đó khi họ buồn.

Nếu cho tớ được nói lời cám ơn, tớ sẽ cám ơn các 
cậu, bố mẹ, và thầy cô. Tại sao ư? Tớ cám ơn ông 
trời vì đã ban các cậu xuống, cho tớ một tuổi thơ 
đẹp, những kỷ niệm đáng nhớ. Con cảm ơn bố mẹ 
đã sinh ra con, cho con học dưới mái trường Ban Mai 
để trưởng thành hơn, gặp những người bạn tốt. Cảm 
ơn thầy cô đã cho con biết thế nào là lễ nghĩa cùng 
những bài học bổ ích.

NGUYỄN ĐẶNG DUY ANH (5A5): Cô Lý là cô giáo 
bán trú đã chăm sóc chúng tôi bữa ăn, giấc ngủ trong 
5 năm học qua. Dáng người cô dong dỏng, mái tóc 
xoăn lúc nào cũng được cặp lên gọn gàng. Tôi thấy 
cô Lý rất đẹp trong bộ đồ đồng phục trắng. Ngày nào 
mấy đứa chúng tôi cũng ngóng cô Lý đẩy chiếc xe 
đồ ăn của cả lớp về. Chỉ cần nghe tiếng xe cút kít từ 
xa là chúng tôi lại chạy ra hớn hở giúp cô đẩy xe. Khi 
đó tôi thấy cô Lý cười rất tươi, ánh mắt trìu mến chan 
chứa yêu thương.

Cô Lý còn đồng hành cùng chúng tôi trong các chuyến 
tham quan. Thật may mắn khi chúng tôi được lớn lên 
dưới mái trường này cùng sự chăm sóc của cô.

Không chỉ có cô Lý, tôi còn có thật nhiều thầy cô khác 
đã yêu thương tôi, cho tôi những điều hay lẽ phải. 
Cảm ơn bạn bè tôi, đã giúp tôi biết san sẻ trong cuộc 
sống. Và trên hết, con rất cảm ơn bố mẹ đã cho con 
được vào thiên đường tuổi thơ tuyệt vời này – mái 
nhà Ban Mai yêu dấu.

HOÀNG MAI (5A5): Tớ là Hoàng Mai – người các 
bạn vẫn gọi là Mai gleus. Các bạn biết không, đến 
năm cuối cấp này, tớ mới nhận ra tình bạn quý giá thế 
nào, mới thấy trân trọng những phút giây bên nhau, 
thấy hối hận mỗi lúc ta giận hờn…

Điều tớ thích nhất trong năm học này là được bơi ở 
Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình và trải nghiệm tại 
chùa Địa Tạng, Hà Nam. Vui hơn hết là lớp ta luôn 
đoàn kết, hợp lực với nhau trong mỗi giờ học, giờ 
chơi. Tớ sẽ rất nhớ những lần chúng ta cùng nhau 
nhảy Lion heart, Party vào mỗi giờ ra chơi.

Nếu được nói lời cảm ơn, tớ sẽ cảm ơn mái trường 
Ban Mai đầu tiên. Ban Mai đã cho 5A5 được chung 
một gia đình, đã cho tớ những người mẹ hiền thứ 2 ở 
nơi này, những anh em song sinh tuyệt vời. Tất cả đã 
cho tớ một tuổi thơ trong sáng, đầy tình yêu thương 
của bạn bè, thầy cô.

10, 20 năm hay hết cuộc đời này, tớ thề sẽ mãi không 
quên các cậu với những kỷ niệm đẹp của năm tháng 
Tiểu học tại Ban Mai.

Và con sẽ mãi mãi không quên cô – cô Huyền ạ. Vì 
cô – người lái đò tuyệt vời nhất trong cấp học Tiểu 
học của con.


