


YÊU THƯƠNG & TRƯỞNG THÀNH
Bao lâu rồi bạn chưa nói 

lời yêu thương?

Một ngày, một tuần,  một tháng…. Rất nhiều câu trả lời như 
thế khi thầy Phó Nháy phỏng vấn một số bạn nhỏ bất chợt gặp 

trong một ngày đầu tháng 11. Vậy, lời yêu thương có cần cho cuộc 
sống của chúng ta không?

Đáp án cho câu trả lời này của tất cả các bạn đều giống nhau, rằng: Lời yêu 
thương có ý nghĩa quan trọng, rất cần cho cuộc sống này. Thật vui vì bất kỳ học 

sinh Ban Mai nào cũng ý thức được về giá trị của lời yêu thương. Bởi các con đang 
được sống và học tập tại Ban Mai - NGÔI TRƯỜNG CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG.

 ❤️ Tháng 9 - năm học mới chính thức bắt đầu. Gặp lại bạn bè, có mới  có cũ. Lên lớp 
mới, cô giáo chủ nhiệm mới. Các BMsers đã dành tặng thật nhiều lời yêu thương đến 
với nhau qua mỗi hoạt động khám phá, tìm hiểu chủ đề năm học.

❤️ Tháng 9 - Tết Trung thu mang yêu thương ấm áp từ mỗi trái tim BMser lan 
tỏa khắp cộng đồng. Hoạt động làm bánh dẻo gây quỹ từ thiện đã đóng góp 

52.406.650VND (khối Tiểu học) và 16.786.506 VND (khối Mầm non) để 
xây dựng thư viện The morning V tặng học sinh trường Tiểu học Đồng 

Mai 2, Hà Đông, Hà Nội. Và những cặp bánh trao đi tại nhiều địa 
chỉ cần sự yêu thương khác như: Viện Bỏng quốc gia (3A6), 

Trại trẻ mồ côi Hà Cầu (5A5), Trung tâm Bảo trợ xã 
hội 3 (5A1)…

❤️ Tháng 10, những lời yêu thương gửi 
gắm trong từng  tấm thiệp, dòng thư xúc động của 

các con học sinh đã làm rung đột, rớt nước mắt nhiều trái 
tim người mẹ trong hoạt động “Một ngày trải nghiệm để hiểu mẹ” 

diễn ra vào ngày 20/10. Học sinh Phương Linh (5A1) viết: ‘Hôm nay 
là một ngày thật đáng nhớ mẹ ạ. Con đã được biết cảm giác của mẹ khi đẻ 

con và em. Mẹ đã phải trải qua một thời gian dài đau đớn, khó chịu phải không 
ạ? Hôm nay chúng con cũng đã thử trải nghiệm làm một “bà bầu” mẹ ạ. Con đã cảm 

thấy thật khó chịu. Và con đã bỏ cuộc. Lúc đó là lúc con thấy quý mẹ nhất. Mẹ đã không 
bỏ cuộc, và đã cố gắng giữ gìn con.” Và như thế, các con đã nảy sinh nhu cầu yêu thương 

và biết ơn một cách tự nhiên nhất, từ sâu thẳm trong tâm hồn mình.

 ❤️ Tháng 10 khép lại cùng lễ hội Halloween mang chủ đề: Don’t be a stingy Jack (Đừng bủn 
xỉn như Jack - Trưởng thành cùng Jack). Khác với các hoạt động ồn ào, tưng bừng mọi năm, 
Halloween 2016 hướng đến sự phát triển trong nhân cách của học sinh thông qua câu chuyện về 
nhân vật Jack: Hãy sống tích cực, tránh xa sự tham lam keo kiệt, luôn hướng tới sự trung thực, bao 
dung, bác ái, giúp đỡ mọi người. Và như thế, Halloween năm nay không chỉ là lễ hội hóa trang với 
sắc màu ma quái, mà còn ấm áp những yêu thương. 

  ❤️ Tháng 11  – một tháng thật đặc biệt, chỉ cần nhắc đến tên tháng thôi, cả xã hội đều hướng đến 
những sự nâng niu thành kính, lòng biết ơn và lời yêu thương dành tặng tới những người Thầy. 
Chùm hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh (giúp đỡ thầy cô, trở thành trợ giảng phối hợp 
cùng thầy cô, đặc biệt là đóng vai trở thành thầy cô giáo đứng giảng bài trong 20 phút) đã 
giúp các con biết nói lời yêu thương từ thụ động sang việc nảy sinh nhu cầu nói lời yêu 

thương từ trái tim.

BMsers Connection số này với chủ đề “Lời yêu thương” là món quà ý nghĩa, 
bức tranh tập hợp những góc nhìn, sắc màu và ngàn lời yêu thương của các 

BMsers dành trao gửi đến nhau dưới mái nhà Ban Mai luôn thắp sáng 
tình yêu cho mỗi bước chân trưởng thành trong Nhân cách – Tri 

thức – Kỹ năng – Sức khỏe.

              BMSERS CONNECTION



 BMser 5A3 nói về giá 
trị của lời yêu thương

❤️ Con cảm thấy lời yêu thương rất cần thiết 
cho cuộc sống vì giúp chúng ta có thể hiểu 

nhau hơn, truyền cảm hứng đến người khác, 
giúp người được nghe hạnh phúc và yêu 

thương chúng ta hơn. (Thục Anh)

❤️ Khi mình nói ra một lời yêu thương nào đó 
với người khác, người khác sẽ cảm thấy trong 

tim họ tràn ngập tình yêu thương và 
hạnh phúc... (Vỹ Thành)

❤️ Có yêu thương thì sẽ có hạnh phúc 
(Minh Trang)

❤️ Khi chúng ta có yêu thương thì chúng ta có 
thể có tất cả mọi thứ (Thành An)
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QUA BÀI LÀM VĂN CỦA BMSER 5A5
LỜI  YÊU  THƯƠNG 

Đề bài: Em đã bắt đầu năm học 
với những niềm vui. Vui vì bạn bè 
thân thiết biết yêu thương, đoàn 
kết. Vui vì có thầy cô tận tình dạy 
bảo em từng li từng tí, truyền cho 
em năng lượng mỗi ngày. Vui vì 
cha mẹ luôn trao cho em cảm 
hứng học tập và tình cảm ấm áp 
yêu thương.  

Em hãy viết thư cho cô hiệu trưởng 
Mai Thị Lan Anh để chia sẻ những 
niềm vui đầu năm học mới với 
chủ đề: “Yêu thương và trưởng 
thành.” (Đề thi Tập làm văn khảo 
sát chất lượng khối 5)

 Kính gửi cô Mai Thị Lan Anh!

Con đã bắt đầu một năm học mới với những niềm vui. Vui vì bạn bè thân thiết biết yêu thương, đoàn kết. Vui vì 
có thầy cô dạy bảo con từng li từng tí, truyền cho con năng lượng mỗi ngày. Vui vì cha mẹ luôn trao cho con cảm 
hứng học tập và tình cảm yêu thương. Con cảm thấy rất hạnh phúc, vì năm học mới này, con được trưởng thành 
hơn nhờ những sự yêu thương mà thầy cô, bạn bè, bố mẹ đã dành cho con. Hôm nay, con viết thư này để chia sẻ 
với cô những niềm vui đầu năm học của mình!

Cô có khỏe không ạ? Cô cảm thấy thế nào khi một năm học mới bắt đầu? Còn con, con vẫn khỏe, tình hình học 
tập của con vẫn rất tốt. Con cảm thấy rất vui, hạnh phúc nữa! Năm học mới này với chủ đề ‘’Yêu thương & trưởng 
thành’’ đã tạo cho con một cảm giác mới lạ. Con cảm thấy mình rất hạnh phúc khi mọi người trao cho nhau sự yêu 
thương. Ở lớp, chúng con được làm bánh Trung thu và quyên góp quần áo cho các bạn ở trại trẻ mồ côi. Con vui 
khi được trao cho các bạn những chiếc bánh được làm từ sự yêu thương của chúng con. Khi thấy các bạn cười vui 
vẻ lúc nói chuyện với chúng con, con cảm thấy dường như những tiếng cười đó đã làm mọi thứ trở nên hạnh phúc, 
xua tan đi những điều khổ đau mà các bạn trải qua. Con thấy mình là người thật là may mắn. Ở nhà, ba mẹ luôn 
giành cho con những điều tốt nhất. Ba me cho con cơ hội để được vào học ở trường Ban Mai. Ba mẹ dành cho con 
những lời nói, tiếng cười khiến con vui. Ba mẹ luôn dành cho con những điều tuyệt vời vầ ấm áp mà con sẽ không 
bao giờ quên. Ở lớp, cô giáo là người đã dạy dỗ con nên người, là người truyền cho con cảm hứng học tập, luôn tận 
tình chỉ bảo con và dành thời gian cho chúng con. Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc trong tình yêu thương này. 

Ngoài ra, bạn bè cũng đã giúp đỡ con trong học tập, vui chơi, hòa đồng và đoàn kết với con trong tuổi học trò. 
Những thời gian hạnh phúc bên thầy cô, bạn bè  con sẽ không bao giờ quên. Con hiểu rằng  khi chúng ta trao đi 
sự yêu thương, chúng ta sẽ được nhận lại sự yêu thương đó, và chúng ta sẽ trưởng thành hơn nhờ  những tình yêu 
thương.
  
Thư cũng đã dài, con xin dừng bút tạo đây. Con xin hứa với cô, con sẽ cố gắng học thật giỏi đề xứng đáng với 
những sự yêu thương đó! Con kính chúc cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

LÊ HẠNH NHƯ (5A5)



     Cô Mai Thị Lan Anh kính mến!

Vào năm học mới, con đã bắt đầu với những niềm vui, con vui vì bạn 
bè yêu thương, đoàn kết, vui vì thầy cô tận tình dạy bảo, vui vì cha mẹ 
luôn trao cho con tình cảm ấm áp yêu thương. Hôm nay, con sẽ viết 
thư để chia sẻ những niềm vui  của con với cô trong năm học mới này.

Tình hình sức khỏe của cô như thế nào rồi ạ? Con nghĩ cô rất khỏe và 
đều tràn đầy năng lượng vì mỗi lần nhìn thấy cô con đều thấy cô cười 
rất tươi. Còn con, đầu năm học mới con rất vui khi được tìm hiểu về  
chủ đề năm học ‘’Yêu thương & Trưởng thành’’. Chủ đề năm học đã 
giúp con cảm nhận được tình yêu thương mọi người dành cho  nhau.

Con còn vui vì được gặp lại các bạn sau một tháng nghỉ hè dài. Bạn bè 
đã biết yêu thương lẫn nhau, ai cũng hòa đồng với các bạn hơn năm 
học trước. Những bạn học giỏi đã biết giúp đỡ những bạn học yếu để 
các bạn có sự tiến bộ trong học tập. Các bạn đều đã trưởng thành hơn 
và đã rất có kỷ luật. Con cũng vui vì được gặp cô giáo mới. Cô giáo chủ 
nhiệm là cô Hiền, cô giáo bán trú là cô Trang và cô giáo Tiếng Anh là 
cô Ngọc. Các cô đã tận tình dạy con từng li từng tí, cô giảng cho con 
những bài khó. Cô đã dạy con những câu văn hay, giải thích thêm về 
những câu tục ngữ để cho con hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống . Cô cũng 
đã dạy bảo con nhiều điều hay ý đẹp.  Cô cũng đã tâm sự và và chia sẻ 
những chuyện buồn vui với con. Con vui vì cha mẹ đã tận tình chăm 
sóc con và nuôi nấng con mỗi ngày. Cha mẹ đã trao cho con cảm hứng 
học tập và giảng cho con những bài khó . Cha mẹ đã dạy con trở thành 
một đứa con ngoan trò giỏi. Con cảm ơn cha mẹ đã làm việc lam lũ , 
vất vả để trao cho con cuộc sông sung túc này. Cảm ơn các thầy cô Ban 
Mai đã trao cho chúng con một chủ đề năm học ý nghĩa. 

Con kính chúc cô mạnh khỏe và xinh đẹp . Con hứa với cô là con sẽ học 
tập thật giỏi và ngoan ngoãn,  nghe lời ông bà, cha mẹ và luôn đêm tình 
yêu thương đến mọi người.

PHẠM TRÚC MAI (5A5)                                                                         
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1.Tôi từng nghĩ mình không bao giờ hợp để 
làm thầy giáo, vì 2 lẽ: Đó là nghề cần rất nhiều 
sự kiên trì, nhẫn nại, tâm thật tĩnh để biết lắng 
nghe, điều hòa mọi vấn đề cho các cô cậu học 
trò đang tuổi bước vào khám phá cuộc đời. Mà 
tôi thì tính tự do, ngẫu hứng, và đôi khi khó kiềm 
chế được bình tĩnh, cảm xúc bản thân.

Tôi không phải là một người được đào tạo về 
ngành sư phạm. Cũng chưa từng làm gia sư 
hay đứng dạy ở một lớp học nào. Thế nhưng, từ 
ngày về phụ trách mảng truyền thông ở trường 
Ban Mai, tiếp xúc với các bạn học sinh trong 
những phong  trào và hoạt động ngoại khóa, 
mỗi khi đi trong trường gặp các em lại thì thầm: 
“Thầy Khoa đấy”, hoặc cất tiếng “Con chào thầy 
ạ”, “Thầy ơi, Nội san trường mình bao giờ ra số 
mới ạ?” – lòng bao giờ cũng lặng đi trong giây 
phút và nghĩ về một chữ Thầy.

2. Những người Thầy như ngọn hải đăng – 
luôn sáng và chỉ lối cho mỗi học trò đi qua từng  
khoảnh khắc, từng giai đoạn riêng trong cuộc 
đời. Thứ ánh sáng của niềm tin gửi trao, và đôi 
mắt học trò luôn dõi nhìn theo  với tất cả niềm 
kính trọng. Bởi thế nên nghe ai đó gọi mình một 
chữ Thầy - ắt người ấy phải tìm cách sống tốt 
hơn, giữ hình ảnh của mình như thế nào để 
xứng đáng với tiếng gọi ấy, với niềm kính trọng 
thường trực trong lòng mỗi học sinh.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta lại ví người 
Thầy như những người chèo đò trên sông. Mặc 
mưa giông bão nổi, mặc nắng cháy sương sa. 
Từng chuyến đò vẫn cứ ngang  qua, đưa đàn em 
tới bến, đặt chân lên một nấc thang mới trong 
cuộc đời. Người trên đò như mỗi cánh chim bay, 
mải miết theo những ước mơ, khao khát ở mỗi 
vòm trời. Chỉ người đưa đò ở lại, đứng lặng nhìn 
theo, lấy sự thành công trên mỗi bước đường 
của học sinh làm niềm vui cho nghề, cho cuộc 
đời làm Thầy của mình.

Có thể những suy nghĩ ấy bạn từng nghe, và 
ai cũng hiểu là như vậy. Nhưng chỉ khi trên vai 
bạn mang một chữ Thầy, chỉ khi là người trong 
cuộc, bạn mới cảm hết được trái tim bao dung 
của mỗi người Thầy. 

Giống như một buổi chiều, khi ngồi trong phòng 
cô Hiệu trưởng, tham dự buổi gặp mặt thân mật 
với 3 bạn học sinh của trường (trong đội tuyển 
của Thành phố, chuẩn bị tham gia kỳ thi Giải 
toán qua mạng Internet cấp Quốc gia), nghe 
các cô trong Ban giám hiệu chia sẻ, tôi bất giác 
chạnh lòng:

“Nhà trường luôn tự hào về mỗi thành tích mà 
các học sinh của mình đạt được, tự hào khi thấy 
các con trưởng thành. Và dù sau này các con 
bay xa đến đâu, thành đạt bao nhiêu, nhưng 
thầy cô luôn dõi theo các con. Có thể các con 
không nghe thấy, không biết, nhưng các con 
vẫn luôn được nhắc tên trong mỗi câu chuyện 
của thầy cô, như kiểu: Đình Anh bây giờ thế nào 
nhỉ? Thùy Dương giờ đang làm gì, cuộc sống 
có hạnh phúc không? Tuấn Kiệt có đi theo con 
đường trở thành bác sĩ như hồi nhỏ vẫn hằng 
mơ ước không nhỉ?”…

3. Dòng sông cuộc đời có lúc êm ả gợn sóng, 
cũng có lúc cuồn cuộn trong mùa lũ lên, nhưng 
những chuyến đò thì vẫn cần mẫn qua sông 
tháng ngày, bởi con đò đó được chèo chống bởi 
một trái tim yêu thương và tâm huyết của những 
người tha thiết yêu nghề, yêu trò: Người thầy! 
Thầy mãi mãi thuỷ chung ở bến sông này.

Lòng thầy cô luôn là nơi tìm về của muôn nẻo 
yêu thương. Mỗi người dù có bay cao, bay xa, 
dù khôn lớn đến đâu, vẫn mãi là những chú sẻ 
đồng ngu ngơ của một thời thơ dại, luôn khao 
khát trở về, tìm lại mình bên vòng tay ấm áp bao 
dung của những người thầy…
 Vậy nên, chỉ khi thực sự là người trong ngành 
sư phạm, hay công tác trong lĩnh vực liên quan 
đến sư phạm như tôi – một lần thôi nghe học 
sinh cất lên tiếng gọi mình là Thầy, bạn mới hiểu 
hết được giá trị và vẻ đẹp của những người đã 
lựa chọn và dành cả tâm huyết đời mình cho 
những chuyến đò đưa từng học trò chạm bến 
của tri thức và ước mơ…

LƯƠNG ĐÌNH KHOA 
(Rút từ tập thơ & tản văn “Về nhà đi” 

- NXB Văn học, 2016)

KHI VAI MANG MỘT CHỮ THẦY
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Ảnh: Thầy Lê Anh Tuấn trong giờ Âm nhạc 
cùng học sinh THCS Ban Mai.
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"Một ngày trải nghiệm để hiểu mẹ" là 
chương trình diễn ra tại trường Tiểu học Ban 
Mai trong ngày 20/10. Toàn bộ học sinh trong 
trường đã cùng "giả vờ" mang bầu trước 
bụng mình để hiểu hơn về cảm giác của mẹ 
khi mang bầu.

Với học sinh lớp 1, bầu giả thường là những chiếc 
gối nhỏ, nhằm mục đích giúp các em hiểu cảm 
giác vướng víu khi mang một cái gì đó trước bụng 
trong mọi sinh hoạt. Với học sinh các lớp lớn hơn 
thì bưởi, sách vở... là những thứ được tận dụng 
để tham gia hoạt động. Do sự vướng víu của "bầu 
giả" nên sau buổi sáng, hơn 50% học sinh đã chấp 
nhận "bỏ cuộc", chủ động tháo bầu ra. Số còn lại 
vẫn rất kiên trì, muốn giữ đến cuối giờ chiều. 

Nam Khánh (2A1) rất nâng niu "bầu giả" của 
mình. "Em đã tưởng tượng và coi như đó là một 
em bé thật. Em rất thương em bé, không muốn 
làm em giật mình nên cả ngày hôm nay đi lại 
chậm hơn, nhẹ nhàng hơn." - Khánh chia sẻ.

PHHS Bảo Bình (2A4) tâm sự: “Tối qua 2 mẹ con 
chuẩn bị quả bưởi và khăn để con hôm sau làm 
“bà bầu”. Con đã thử đeo vào và đi ngủ. Con rất 
khó chịu, mệt mỏi, chỉ đeo một lúc và nói có phải 
khi mẹ sinh ra con mẹ đau như gãy 36 cái xương 
sườn không. Mẹ bảo đúng rồi con. Con nói: thế 
thì ngày mai con sẽ cố gắng đeo quả bưởi này cả 
ngày. Mẹ rất cám ơn nhà trường đã giúp con có 
một ngày trải nghiệm tuyệt vời để hiểu thêm thiên 
chức của người mẹ”.

PHHS Gia Minh lớp 2A4 chia sẻ: “Đây là một 
hoạt động thực sự thú vị và mang nhiều ý ng-
hĩa bởi đã cho các con trải nghiệm sự vất vả 
của mẹ khi mang nặng và đẻ đau. Các con sẽ 
hiểu hơn về tình cảm gia đình đã dành cho con 
sau ngày trải nghiệm thực tế này. Ngoài ra, các 
con còn học được tính kiên trì để vượt qua thử 
thách. Xin cảm ơn thầy, cô”.

PHHS Anh Dương (2A4) cho biết:"Tôi thấy 
nhà trường tổ chức chương trình này rất hay 
và ý nghĩa với các con. Các con sẽ hiểu hơn 
về tình cảm mẹ con, biết hơn về việc mẹ vất 
vả thế nào để có con trên đời. Và sau này khi 
khôn lớn nhìn lại, có lẽ các con sẽ còn thấy 
thấm thía nhiều hơn nữa".

MỘT  NGÀY TRẢI  NGHIỆM 

ĐỂ HIỂU MẸ 
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Cô Phạm Thị Thu Phương (Phó Hiệu trưởng) cho 
biết: Mục tiêu của Ban Mai trong giáo dục là hướng 
đến phát triển nhân cách cho học sinh. Chính vì thế 
nên chủ đề năm học 2016- 2017 của trường là 'Yêu 
thương và trưởng thành". Với hoạt động yêu thương 
trong gia đình, các thầy cô luôn tập trung hướng 
học sinh đến việc biết ơn cha mẹ. Tuy nhiên nếu chỉ 
dừng lại ở các bài dạy về đạo đức thôi thì chưa đủ 
mà cách tốt nhất là cho chính các con trải nghiệm, 
từ đó nảy sinh nhu cầu yêu thương và biết ơn. Hoạt 
động mang bầu giả để hiểu mẹ ngày 20/10 là một 
trong những hoạt động như thế. 

(Bài đăng trên báo Vnexpress.vn và VTC News)

 HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG
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Trở thành giáo viên có khó không? Đó là 
câu hỏi dành cho học sinh trường Tiểu 
học Ban Mai trong tuần lễ chào mừng 
ngày 20/11. 

Học sinh sẽ tự tìm được câu trả lời cho câu 
hỏi này sau khi trực tiếp tham gia 3 hoạt 
động trải nghiệm từ ngày 16 – 18/11, gồm: 
Chia sẻ yêu thương (giúp đỡ thầy cô trong 
công tác chuẩn bị cho một bài giảng), Hiểu 
để yêu thương (học sinh đăng ký phối hợp 
với thầy cô để làm trợ giảng trong một tiết 
học), Trực tiếp trải nghiệm làm thầy cô (học 
sinh nhập vai giáo viên, thể hiện tâm thế, tác 
phong người thầy, giảng bài trong 20 phút).

Những “thầy cô giáo” 8 - 11 tuổi 
của Ban Mai

“Thầy giáo” Thành An (2A8) nghĩ ra “chiêu” kê ghế 
đứng lên, nắn nót viết tiêu đề bài học.

Học sinh chấm bài hộ thầy cô

và hào hứng giúp cô lau bảng....

“Cô là Nguyễn Phương Anh. Hôm nay cô sẽ dạy cho lớp mình 
một tiết Chính tả. Cô mong các con sẽ thật cố gắng”. Đó là lời 
mở đầu của bạn Phương Anh (2A2). Em đã bắt chước phong 

cách của cô giáo chủ nhiệm một cách khá thành thạo, khi giới 
thiệu bài, đọc từng câm chậm rãi cho các  bạn viết, di chuyển 

đến từng tổ, từng bạn để theo dõi, quan tâm đến cả chỉnh tư thế 
ngồi đúng cho các bạn.    

ẤN TƯỢNG BAN MAI



Chắc hẳn các bạn đều  không còn xa lạ với 
chiếc điện thoại di động – một vật dụng nhỏ xíu 
thôi nhưng lại ẩn chứa những năng lực rất tuyệt 
vời, nó giúp chúng ta dễ dàng liên lạc với nhau dù 
ở bất kì khoảng cách nào, giúp chúng ta có thể 
vừa nghe nhạc, vừa chơi game, vừa chụp ảnh. 

Điện thoại di động quả thực là một công cụ rất hữu ích 
phải không nào? Thế nhưng các bạn đã bao giờ tự 
hỏi, liệu chúng có tác hại gì chưa? Bạn đã bao giờ gặp 
cảnh tượng chúng mình cùng đi chơi, đi ăn với nhau 
nhưng chỉ luôn chú tâm vào điện thoại mà quên mất 
cả bạn mình chưa ? Có lẽ là rồi đúng không. 

Vậy điện thoại di động liệu có phải lúc nào cũng tác 
động tốt đến chúng ta không nhỉ?

Để trả lời cho câu hỏi băn khoăn đó, chúng tôi đã đi 
phỏng vấn các bạn học sinh để nghe những đáp án từ 
chính các bạn. Kết quả thu về rất bất ngờ, chúng tôi 
thấy tần suất sử dụng điện thoại của các bạn khá cao, 
và đặc biệt là khi có điện thoại chúng ta dễ dàng quên 
mất cách nói chuyện giao tiếp thông thường, hình như 
chúng ta ngại thể hiện tình cảm, cảm xúc trực tiếp với 
nhau, thay vào đó chúng ta thích nhắn tin hơn, thích 
chat qua mạng xã hội hơn.

Vậy là chúng ta đang vô tình tự tạo khoảng cách cho 
nhau rồi. Ở gần nhau mà hóa ra lại vẫn có những 
khoảng cách vô hình do điện thoại di động tạo ra. Như 
vậy thì thật đáng buồn phải không nào? 

Điện thoại di động là một phần không thể thiếu trong 
cuộc sống hiện đại nhưng các bạn hãy biết sử dụng 
nó một cách khoa học, biết tự làm chủ những cảm xúc 
hành vi của mình, đừng để một vật dụng công nghệ 
chi phối đến cuộc sống của chúng ta quá nhiều nhé. 

Hãy tích cực yêu thương và sẵn sàng thể hiện những 
cảm xúc tuyệt vời đó với những người bạn xung quanh 
mình một cách trực tiếp, như vậy bạn sẽ hạnh phúc 
hơn và bạn bè của bạn cũng hạnh phúc. Chúng ta hãy 
yêu thương không khoảng cách các bạn  nhé!
 

NGUYỄN QUÝ DƯƠNG  - NGUYỄN QUỐC TUẦN (8A1)

Tác động của 
điện thoại di động

 lên hành vi
“Được làm cô giáo là ước mơ của con, và hôm nay con 
rất hạnh phúc khi được trải nghiệm làm cô giáo. Sau 
tiết học, con hiểu rằng để có một tiết dạy, cô giáo con 
đã phải chuẩn bị rất nhiều để chúng con có một tiết học 
lý thú. Con xin cảm ơn cô đã vất vả để cho chúng con 
những iết học vui và bổ ích”. (Minh Ngọc - 5A2)   

“Đây là những hoạt động khá mới mẻ dành cho học sinh 
bậc Tiểu học. Khi đưa ra ý tưởng này, nhiều thầy cô 
cũng khá băn khoăn, lo quá sức với các con học sinh. 
Nhưng thực tế qua các tiết dạy tôi được dự và qua chia 
sẻ của giáo viên chủ nhiệm, tôi rất tự hào vì các con 
hoàn thành khá tốt vai trò của mình. Mục đích của nhà 
trường trong hoạt động này là giúp học sinh chuyển đổi 
từ việc “nói lời yêu thương” một cách thụ động đến việc 
các con cảm nhận thực tế để nói lời yêu thương từ trái 
tim với thầy cô bằng các trải nghiệm”. – Cô Phạm Thị 
Thu Phương (phó Hiệu trưởng) chia sẻ.

Cây tri ân với những lời cảm ơn và cảm nhận của các 
con học sinh sau hoạt động trải nghiệm.
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Dư âm "Sắc màu phái đẹp" 

SẮC MÀU PHÁI ĐẸP là giải bóng đá nữ 
dành cho toàn bộ các nữ CBGV của Hệ 
thống GD Ban Mai diễn ra từ ngày 17/10 - 
20/10. Đây là sân chơi vui vẻ, lành mạnh, 
nhằm duy trì, đẩy mạnh phong trào rèn 
luyện thân thể, tinh thần thể dục thể thao 
của mỗi BMser, đồng thời tạo cơ hội giao 
lưu, gắn kết giữa các công đoàn viên trong 
toàn Hệ thống.

Những khoảnh khắc sôi nổi, vui vẻ trong 
từng trận đấu, cùng sự hồi hộp theo dõi của 
các con học sinh, các bậc phụ huynh... đã 
trở thành một kỷ niệm đẹp của trải nghiệm 
yêu thương trong lòng mỗi CBGV.

và những 
khoảnh khắc 

khó quên
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Các cán bộ tổ Bếp đã có những trận đấu hết mình và ấn tượng. Sự tự tin và 
khéo léo trong phối hợp đã làm nên sức mạnh, giúp tổ Bếp giành Huy chương 
Bạc cuộc thi.

Khoảnh khắc đăng quang ngôi Vô địch của đội tuyển bóng đá nữ trường THCS Ban Mai.
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Chiều 5/11, ngày hội ẩm thực năm học 2016 - 2017 đã diễn ra - 
như một cuộc thi tay nghề trực tiếp đối với các cán bộ tổ Bếp. 
Với nguyên liệu đã sơ chế, mỗi cán bộ sẽ thực hiện nấu món 
ăn dự thi của mình trong khoảng thời gian là 2 tiếng. Mỗi người 
một vẻ, một hương vị, một cách trình bày.... đã làm nên một 
bữa tiệc ấn tượng với  BGK cuộc thi. 

Cuộc thi như một thông điệp, khẳng định thương hiệu và lời cam kết 
của mỗi cán bộ Bếp, luôn dành hết tâm huyết để có những món ăn 
ngon, đảm bảo giá trị dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm gửi 
đến các con học sinh, cán bộ giáo viên trong toàn trường.  

Tinh hoa ẩm thực 
từ bàn tay 

Cán bộ tổ Bếp



Giám đốc công ty Fujiko Production 
đánh giá cao chuỗi thư viện The morning

 Thư viện như trái tim của toàn nhân loại. Tại 
các trường học, thư viện là trái tim của văn 
hóa đọc, rất cần cho mỗi học sinh khôn lớn, 
trưởng thành.

Thư viện Fujiko.F.Fujio của trường Tiểu học Ban 
Mai được thành lập từ năm 2010 dưới sự tài trợ 
của nhà xuất bản Kim Đồng và quỹ khuyến học 
của nhà xuất bản Fujiko.F.Fujio - tác giả cuốn 
truyện tranh nổi tiếng thế giới Doraemon. 

Chiều 5/10, Ban lãnh đạo, thầy cô giáo và các 
con học sinh Ban Mai vui mừng được đón các 
bác lãnh đạo của NXB Kim Đồng và Fujiko pro-
duction đến thăm thư viện Fujiko.f.Fujio. 6 năm 
qua Thư viện Fujiko.f.Fujio.

Đại diện các bạn học sinh khối 1-2 đã cùng tham 
gia tiếp đón và giao lưu với ngài Ito Zenho - 
Giám đốc công ty Fujiko production, đồng thời 
nhận những phần quà lưu niệm in hình các nhân 

vật trong  bộ truyện Doraemon vô cùng hấp dẫn.

 Cô Mai Thị Lan Anh - Chủ tịch Hệ thống đã gửi 
lời cảm ơn tới sự đồng hành của  công ty Fujiko 
production và NXB Kim Đồng trong thời gian qua, 
khi thư viện Fujiko.F.Fujio luôn là điểm đến yêu 
thích của tất cả học sinh trong toàn Hệ thống.

6 năm qua, thư viện Fujiko.F.Fujio đã đập không 
ngừng những nhịp đập của yêu thương, tri thức, 
văn hóa đến với biết bao thế hệ học sinh Ban 
Mai, đồng thời khơi nguồn cho những điều ý ng-
hĩa lan tỏa, thắp lên trong cộng đồng.

Ngài Ito Zenho bày tỏ sự xúc động khi biết điều 
kỳ diệu đã được thắp lên từ thư viện Fujiko.F.
Fujio - đó chính là tình yêu sách, sự say mê văn 
hóa đọc từ Ban Mai được lan tỏa, khơi nguồn, 
thắp sáng cho học sinh ở những vùng khó khăn 
tại Việt Nam bằng chuỗi thư viện The morning.
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của 2 CEO Australia 
tại Ban Mai 

Hành trình yêu thương 

BAN MAI & QUỐC TẾ
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Từ 10/10 - 25/10, Hệ thống Giáo dục Ban Mai đã 
vinh dự được đón Cô Linda Perkins và Eliza-
beth Hutton là 2 CEO giáo dục cấp cao Australia 
đến tư vấn cho những bước phát triển chiến 
lược tiếp theo của Hệ thống.

 Với tình yêu với Việt Nam, tình yêu dành cho Ban 
Mai, các cô đã tư vấn phát triển hệ Quốc tế, quan 
sát hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy, chiến lược 
phát triển Công nghệ thông tin trong dạy học. 

Qua 2 tuần làm việc tại Ban Mai, các cô đã có nhiều 
lần dự giờ thăm lớp, hướng dẫn giáo viên trong 
việc giáo dục nhân cách học sinh và thực hiện các 
bài học trải nghiệm, bàn bạc với Ban lãnh đạo Nhà 
trường để đưa ra những giải pháp tốt cho sự phát 
triển bền vững của Hệ thống và sự khởi đầu tốt 
nhất dành cho Hệ Quốc tế. 

Cô Mai Thị Lan Anh, Chủ tịch Hệ thống GD  Ban 
Mai đã rất xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến 
tình cảm, trí tuệ, sự tận tâm của 2 cô dành cho Ban 
Mai, đồng thời cũng chính thức mời các cô sẽ tiếp 
tục quay trở lại Ban Mai trong thời gian tới để cùng 
các thầy cô giáo trường Ban Mai viết tiếp những 
ước mơ dành cho học sinh Việt Nam.

Từ năm 2013, Ban Lãnh đạo Hệ thống giáo dục Ban Mai đã đến Australia và đến thăm trường BBC, thủ đô 
Canberra, Australia, nơi các cô đã từng làm công tác quản lý và góp sức lớn vào sự phát triển của trường. 

Tại cuộc gặp đó, Ban Lãnh đạo Hệ thống GD Ban Mai đã chính thức đặt lời mời các chuyên gia đến hỗ trợ 
cho Ban Mai, tạo nên 1 môi trường học tập Quốc tế dành cho học sinh Việt Nam. Cùng với rất nhiều hoạt 
động thăm, trao đổi học sinh từ 2013 - 2015 giữa 2 trường, năm 2016, Ban Mai đã được đón 2 CEO cấp cao 
đến tư vấn chiến lược cho sự phát triển bền vững của trường.

BAN MAI & QUỐC TẾ

17



phòng học lớp Quốc tế 1I1 
Khánh thành 
Ngày 24/10/2016 tại trường Tiểu học Ban Mai đã diễn ra Lễ khánh 
thành phòng học cho lớp Quốc tế. Năm học 2016 - 2017 là năm học 
đầu tiên trường Tiểu học Ban Mai mở hệ đào tạo Quốc tế. 

Với mong muốn mang đến sự khác biệt cho học sinh về điều kiện học 
tập, chất lượng học Tiếng Anh, giao lưu văn hóa Quốc tế, hệ Quốc tế 
là 1 dấu mốc cho sự phát triển mới của trường Tiểu học Ban Mai trong 
hành trình thực hiện sứ mệnh giáo dục của mình. Phòng học lớp Quốc 
tế được thiết kế hiện đại, tiện lợi, phục vụ tối đa việc học của học sinh. 
Với các góc đọc sách, góc học tập các môn, góc khoa học, ... phòng học 
lớp Quốc tế đã thực sự trở thành môi trường học tập lý tưởng. 

Tham dự Lễ khánh thành có cô Linda Perkins, cô Elizabeth Hutton (2 
CEO giáo dục cấp cao của Australia)  ông Vũ Mạnh Tân (Giám đóc GVI 
Việt Nam), cô Mai Thị Lan Anh (Chủ tịch Hệ thống Giáo dục Ban Mai) 
đông đảo các thầy cô giáo trong BGH, cha mẹ học sinh lớp 1I1, các con 
học sinh. 

Buổi lễ diễn ra trang trọng với Lễ cắt băng khánh thành và mở biển lớp, 
mở phòng học. Sau đó, các bạn học sinh đã được khám phá các góc 
học tập của lớp cùng cô Phạm Thị Thu Phương (Phó Hiệu trưởng nhà 
trường). Với tất cả tình yêu và tâm huyết, các thầy cô giáo, các cha mẹ 
mong muốn gửi gắm đến các con những gì tốt đẹp nhất để các con có 
thể phát triển về Nhân cách, Tri thức như mục tiêu của Ban Mai đã đề ra.

18
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New Zealand, người Maori có thể gọi đất nước 
này là Aotearoa, miền đất của đám mây trắng dài, 
hay còn có tên gọi là đất nước của Kiwi, đất nước 
của đàn cừu trắng... Nhưng đối với tôi đơn giản 
chỉ là quê hương thứ hai. 

Khi đặt chân tới New Zealand, nét ấn tượng hay còn 
gọi là “chất” riêng của New Zealand đối với tôi là cảm 
giác khoan khoái khi được tận hưởng thời tiết lạnh 
nơi đây, được ngồi trong một quán cà phê ở sân bay 
thưởng thức một tách cà phê sữa nóng và nghe một 
bài hát nhẹ nhàng để chờ cho chuyến bay tiếp theo 
tới Palmerston North.

 Khi đến Palmerston North, đoàn chúng tôi được đưa 
tới ngôi trường của thầy Ross Kenedy – hiệu trưởng 
của trường và là người giúp đỡ chúng tôi trong quãng 
thời gian du lịch, học tập tại New Zealand – ngôi 
trường mang tên College Street Normal School. Các 
chủ nhà host đã có mặt ở ngôi trường để chào đón 
cả đoàn. Tôi hồi hộp và háo hức vì tôi không biết tôi 
sẽ ở nhà host của ai, với ai. Cuối cùng, cô Christine 
Prasitdamrong là “mẹ” của tôi và em Minh Anh, Lan 
Anh trong khoảng thời gian ở New Zealand. 

Cô Christine là một người rất chu đáo, cô quan tâm 
chúng tôi, coi chúng tôi như là con của cô. Có thể 
nói, phần tôi thích nhất trong chương trình du lịch, 
học tập tại New Zealand là được học tập tại trường 
Palmerston North Girls’ High School. Như tên gọi, 
trường này chỉ có con gái và đó là điều mới mẻ đầu 

tiên để tôi thích nghi. Ở Việt Nam, có thể có nhưng rất 
ít trường chỉ có một giới tính. Điều mới mẻ tiếp theo 
mà tôi rất thích đó là cách học của các bạn ở New 
Zealand. Các bạn ở đây thực hành rất nhiều, làm rất 
nhiều hoạt động và các bạn ấy tự tìm cách để rút ra 
một bài học qua các hoạt động đó. 

Nếu như ở trường THCS tại Việt Nam, học sinh sẽ 
ngồi trong lớp và đợi thầy cô đến thì tại New Zealand, 
trò sẽ tìm thầy. Cứ mỗi khi chuông reo, chúng tôi phải 
nhanh chóng cất sách vở vào cặp, chạy đi tìm lớp mà 
mình phải vào để học tiết tiếp theo.   

Ở New Zealand, các môn học được chia ra làm 2 
kiểu : Bắt buộc và Tự chọn. Môn học Bắt buộc sẽ có 
5 môn và môn học Tự chọn sẽ có 2 môn. Trong môn 
học Tự chọn, mình sẽ được chọn hai môn trong các 
môn học Tự chọn khác. Các bạn nữ sinh tại  đây rất 
thân thiện, giúp tôi hòa nhập với cách học tập mới, 
độc, lạ này.

 New Zealand còn để lại ấn tượng cho tôi về quang 
cảnh và môi trường: bầu không khí rất là trong lành 
và những tia nắng cũng rất là đẹp. Nơi đây như một 
thành phố trong một khu rừng rộng lớn. Đi đến đâu là 
có thảm cỏ xanh đến đấy. 

 New Zealand, đất nước của những cánh đồng, đất 
nước của đàn cừu trắng. Và đó như là quê hương thứ 
hai của tôi.

PHẠM MAI CHI (9A1)

New Zealand  trong lòng BMSer
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TIN VẮN TIỂU HỌC

 *Sáng 19/10 các bé lớp Misa đã rất vui vẻ 
và háo hức đến tham quan Làng gốm Bát 
Tràng. Đặc biệt trong chuyến tham quan có 
rất nhiều các hoạt động kích thích sự tìm 
tòi khám phá của các bé như: tự tay quay 
đất, tô tượng, phối hợp các màu sắc đẹp 
và hài hòa.  

*Ngày 20/10: khối Mickey dã ngoại làng lụa 
Vạn Phúc, tìm hiểu công việc hàng ngày 
của các bác thợ dệt như nuôi tằm; dệt vải; 
làm các sản phẩm từ lụa; quy trình dệt vải.   
Cùng ngày, học sinh khối Kitty đã có chuyến 
trải nghiệm tại siêu thị Hà Đông, làm quen 
với các mặt hàng tại siêu thị, rèn luyện sự 
tự tin trong môi trường công cộng.

*Từ 29/10 – 15/10, hội thi Chuyên môn giỏi 
diễn ra dành cho tất cả CBGV trường Mầm 
non đã mang đến nhiều tiết học hay, sáng 
tạo dành cho học sinh, cùng những đồ dung 
học tập được các GVCN thiết kế công phu, 
phục vụ cho những giờ dạy hiệu quả và 
cuốn hút với học sinh.

*Ngày 12/11, đại diện trường Mầm non 
tham gia thi đấu Hội thao ngành giáo dục 
quận Hà Đông gồm các  thầy cô: Nguyễn 
Thị Lệ, Đàm Thị Giới & Cao Tiến Long. Kết 
quả: Giải nhất cầu lông đôi nam nữ: Thầy 
Long - cô Giới. Giải ba bóng bàn: Cô Lệ.

*Sáng 3/10, học sinh Ban Mai tham gia 
thi đấu giao lưu cờ vua với thầy Suneet 
Singh Mausil - đại diện Planetskool - Ấn 
độ. Thầy đã đến và tham gia giao hữu với 
rất nhiều trường học trên thế giới và Ban 
Mai là trường học đầu tiên thầy tới khi đến 
Việt Nam. 
  
*Chiều 5/10, Ban lãnh đạo, thầy cô giáo 
và các con học sinh Ban Mai vui mừng 
được đón các bác lãnh đạo của NXB Kim 
Đồng và Fujiko production đến thăm thư 
viện Fujiko.f.Fujio.  

*Sáng 7/10, thầy trò Tiểu học Ban Mai 
rộn ràng chào đón các thầy cô giáo đến 
từ trường Tiểu học Trần Văn Ơn (Hồng 
Bàng, Hải Phòng) đến tham quan, tìm 
hiểu mô hình dạy và học tại Ban Mai.

Sự tự tin của các học sinh trong việc phối 
hợp cùng thầy cô đón khách, sự tinh tế, 
linh hoạt trong các tiết dạy của các cô giáo 
Ban Mai khi đoàn được ngồi dự thính, 
cùng những tình cảm gần gũi, nồng hậu 
qua những câu chuyện BGH sẵn lòng 
chia sẻ cùng đoàn... đã để lại dấu ấn khó 
quên trong lòng thầy cô trường Trần Văn 
Ơn khi lưu luyến phút ra về.

*Sáng 9/10 tại TTTCSK diễn ra giải Vô 
địch cờ vua cấp trường lần thứ IV. Cuộc 
thi đã thu hút 267 bạn học sinh đến từ các 
khối trong toàn trường. Sau 5 trận thi đấu 
căng thẳng và quyết liệt, những gương 
mặt sáng giá đã dần lộ diện: HCV thuộc 
về các bạn: Vũ Đức Việt 1A3, Nguyễn 
Đức Minh 2A7, Chu Thành Hưng 3A3, 
Trịnh Hải Đường 4A2, Tô Nguyễn Quốc 
Hiển 5A3. HCB thuộc về các bạn: Vũ 
Mạnh Tiến 1A2, Nguyễn Minh Hiển 2A9, 
Trần Gia Hưng 3A8, Nguyễn Phương 
Nam 4A3, Nguyễn Chí Công 5A3. HCĐ: 
Trần Tuấn Bảo 1A1, Lã Anh Minh 2A5, Lê 
Đoàn Huy 3A5, Phạm Hoàng Quân 4A2, 
Đỗ Văn Tiến 5A3.

*Từ 17/10 - 20/10, giải bóng đá nữ chào 
mừng ngày 20/10 mang tên “Sắc màu 
phái đẹp” hội tụ 11 đội bóng từ tất cả các 
bộ phận thuộc Hệ thống giáo dục Ban 
Mai. Kết quả đội THCS giành ngôi vô địch.

*Ngày 18/10, tại hội thi “Giai điệu tuổi 
hồng” Quận Hà Đông, trường Ban Mai 
giành giải Nhì toàn đoàn với hai tiết mục: 
Đơn ca “Mái đình làng biển”, tốp ca “Điều 
em muốn – Em yêu Tổ quốc Việt Nam”.

*Ngày 19/10, tiết dạy tiết học ngoài giờ 
chính khóa với chủ đề “Trách nhiệm của 
em với cộng đồng” của cô Vân Hường 
đã giúp các BMSers 4A4 hiểu rõ hơn về 
những điều học sinh có thể đóng góp, thể 
hiện trách nhiệm của mình với xã hội. Đặc 
biệt, hoạt động xây tặng chuỗi thư viện 
The Morning của Ban mai cho các trường 
khó khăn được đưa vào bài học, giúp học 

sinh hiểu rõ hơn về chính những việc các 
con đã làm, đã thể hiện trách nhiệm với 
cộng đồng trong thời gian qua. Tiết học 
được Phòng GD Hà Đông xếp giải Khu-
yến khích – cuộc thi Giáo viên giỏi cấp 
quận.

*Ngày 20/10, hoạt động “Một ngày trải ng-
hiệm để hiểu mẹ” giúp học sinh nảy sinh 
nhu cầu yêu thương bố mẹ, biết ơn bố mẹ 
một cách tự nhiên nhất.

*Sáng 23/10, buổi tọa đàm: “Kỹ năng làm 
bạn cùng con tuổi vị thành niên” với phần 
chia sẻ của chuyên gia giáo dục Mỹ - bà 
Niki Robert  đã mang đến cho các các 
thầy cô giáo, phụ huynh học sinh những 
kiến thức và kỹ năng mới trong việc làm 
bạn cùng con và giúp con trưởng thành, 
vượt qua những diễn biến tâm lý phức tạp 
của tuổi vị thành niên.

*Ngày 24/10: Lễ khánh thành phòng học 
cho lớp Quốc tế 1I1 đánh dấu một mốc 
quan trọng cho sự phát triển mới của 
trường Tiểu học Ban Mai trong hành trình 
thực hiện sứ mệnh giáo dục của mình.

*Ngày 27/10: sinh khối 1 tham quan Lăng 
Bác. Chuyến đi là cơ hội đóng góp vào 
việc hình thành những đức tính tốt đẹp 
với các con học sinh: sự kính yêu và trân 
trọng Bác Hồ, đồng thời làm quen với 
những kỹ năng cho những chuyến du lịch 
ngắn.  

Cùng ngày, tiết dạy chuyên đề Quận môn 
Mỹ thuật của cô Kim Oanh và tổ Mỹ thuật 
trường Ban Mai được Phòng GD Quận 
đánh giá cao và chọn tham gia thi cấp 
Thành phố. 

*Sáng 28/10, học sinh khối 5 dâng hương 
thể hiện lời hứa đầu năm học tại Văn Miếu 
Quốc Tử Giám, thể hiện quyết tâm xây 
dựng mục tiêu trong năm học.

*Ngày 31/10 Thông qua chủ đề: Don’t be 
a stingy Jack (Đừng bủn xỉn như Jack - 
Trưởng thành cùng Jack), bài học về cách 
sống, sự bao dung đã được lan tỏa, mang 
đến một ngày Halloween không chỉ là lễ 
hội hóa trang với nhiều ma quái, mà còn 
ấm áp những yêu thương.

*Từ ngày 31/10 - 15/11, hội thi Chuyên 
môn giỏi năm học 2016 - 2017 diễn ra 
dành cho tất cả CBGV của trường Tiểu 
học Ban Mai. Đây là hoạt động nhằm 
chào mừng ngày 20/11, qua đó không 
ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, 
kỹ năng trong giảng dạy. Rất nhiều bài 
giảng hay, phương pháp giáo dục mới, sự 
tìm tòi, sáng tạo trong việc lồng ghép ý 
tưởng giúp học sinh cảm nhận sâu sắc 
hơn đã được thể hiện, tạo nên một không 
khí đầy say mê và tâm huyết với nghề ở 
khắp nơi trong trường.

*Ngày 2/10: Trường THCS Ban Mai phát 
động cuộc thi IOE toàn trường.

*Ngày 5/10: Trường THCS Ban Mai  tham 
gia hội thi Giáo viên dạy giỏi chuyên đề 
Giáo dục Nếp sống văn minh thanh lịch cho 
học sinh THCS. 

*Ngày 9/10: Học sinh trường THCS Ban 
Mai tham gia hội thi Giai điệu tuổi hồng và 
đạt Giải Ba toàn Đoàn. 

*Ngày 15/10: Học sinh Ban Mai hào hứng 
sôi nổi tham gia đại hội Liên Chi Đội.

*Ngày 31/10: Halloween Wall, Halloween 
Model Making, Halloween Race... là những 
hoạt động đã thu hút học sinh THCS trong 
ngày 31/10/2016. Các hoạt động này góp 
phần phát huy tinh thần hợp lực, khả năng 
sáng tạo, tổ chức và điều phối nhân sự phù 
hợp của học sinh.
 
*Từ ngày 7/11-15/11: Cán bộ Văn phòng 
tham gia cuộc thi chuyên môn giỏi cấp 
trường.

*Ngày 19/11: Trường THCS Ban Mai tổ 
chức Ngày hội tri ân thầy cô với chủ đề 
“Chuyện bây giờ mới kể về thầy tôi” & Hội 
thi Tiếng hát thầy và trò 2016



Từ ngày 9/9 - 8/12/2016 Lim So Jung và cô Cô Kim 
Songha đã mang đất nước Hàn Quốc đến thật gần với 
các bạn nhỏ qua từng tiết học về Văn hóa Hàn Quốc tại 
Ban Mai (theo công văn số CV3331/ SGD&ĐT-GDCYT-
NN V/v tiếp nhận giáo viên tình nguyện Hàn Quốc tại Hà 
Nội trong khuôn khổ Chương trình trao đổi giáo viên Việt 
Nam – Hàn Quốc 2016). 

Điều thú vị là khi chia sẻ về văn hóa xứ Hàn, 2 cô luôn 
khéo léo gợi mở cho các BMSers liên hệ với những nét 
đặc sắc của văn hóa Việt,  giúp học sinh tự tin hơn trong 
chia sẻ và có những góc nhìn đa chiều về cả hai nền 
văn hóa.

Từ tháng 10/2016,  lối chân cầu thang lên Thư viện Fu-
jiko.F.Fujio của trường Tiểu học Ban Mai trở nên thật hấp 
dẫn với hình ảnh chú sâu háu ăn (nhân vật trong cuốn 
sách đục lỗ cùng tên dành cho trẻ em, nổi tiếng ở nhiều 
quốc gia), cùng những sắc màu rực rỡ khác. 

Không gian sạch đẹp này cùng những câu truyền cảm 
hứng trên tường do chính tay các thầy cô trong Ban Giám 
hiệu nhà trường, cùng thầy cô giáo tổ Mỹ thuật thực hiện 
- là một trong những món quà của yêu thương dành tặng 
tới các con học sinh trong năm học 2016-2017.

 Sáng 23/10, buổi tọa đàm: “Kỹ năng làm bạn cùng con tuổi vị thành niên” đã diễn ra tại Thư viện trường Ban Mai với 
phần chia sẻ của chuyên gia giáo dục Mỹ - bà Niki Robert và đồng nghiệp.

Buổi tọa đàm đã mang đến cho các các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh những kiến thức và kỹ năng mới trong việc 
làm bạn cùng con và giúp con trưởng thành, vượt qua những diễn biến tâm lý phức tạp của tuổi vị thành niên. Cũng tại 
buổi tọa đàm này, chuyên gia đã chỉ ra các phương pháp tốt nhất giúp giáo viên trở thành những người bạn của các con 
học sinh để hiểu hơn về tâm sinh lí trẻ, từ đó có sự giáo dục phù hợp với tâm lý trẻ.

Bà Niki Robert là người đã dành rất nhiều tình cảm cho Ban Mai và mong muốn giúp Ban Mai thực hiện sứ mệnh giáo 
dục của mình với trẻ em Việt Nam. Hằng năm, bà thường dành thời gian để chia sẻ với Ban Mai về các chủ đề khác 
nhau trong giáo dục. Lần trở lại gần đây nhất (tháng 8/2016), bà cùng đồng nghiệp đã có những buổi chia sẻ ý nghĩa 
về việc giúp trẻ lựa chọn niềm vui khi đến trường, phương pháp dạy học 5E, cách tổ chức viết báo cáo sau bài học, ....

NHẬT KÝ ẢNH
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Vượt qua 48 tiết mục trong cuộc thi GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG 2016  Quận Hà Đông, 2 tiết mục tham gia của trường Tiểu 
học Ban Mai đã giành những ngôi vị ấn tượng nhất tại Hội thi: - Giải Nhất thể loại Đơn ca cho tiết mục "Mái đình làng 
biển" - do học sinh Nguyễn Vũ Thục Anh (5A3) cùng tốp múa biểu diễn. Giải nhì tốp ca với liên khúc "Em yêu Tổ quốc 
Việt Nam - Điều em muốn". Trường THCS Ban Mai giành giải Nhì với các tiết mục: Hợp  xướng "Vươn cao Việt Nam", 
giải Ba múa đương đại "Earth song".
Sáng tạo, đoàn kết, cá tính, công phu và cuốn hút là những dấu ấn BMser đã để lại trong lòng BTC, BGK và các bạn 
bè, thầy cô đến từ nhiều đơn vị khác trong quận tại cuộc thi này.

Khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày đầu tiên của tháng 11 - khi tất 
cả các BMsers khối 3-4-5 cùng khởi động rèn luyện sức khỏe, tạo 
một tinh thần thoải mái, vui tươi trước khi bước vào bài học mới 
với những động tác thể dục buổi sáng trên sân trường Ban Mai.

Hoạt động Thể dục buổi sáng diễn ra trong khoảng thời gian Từ 
7h45 phút đến 7h55 phút với lịch cụ thể như sau: Khối 1, khối 2: 
Thứ 4, thứ 6. Khối 3,4, 5: Thứ 3, thứ 5

 Ngày 19/10, tấm thiệp handmade mang hình bông hoa sen do học sinh 
THCS Ban Mai thực hiện được đấu giá online (mức khởi điểm là 100k từ 
18h ngày 19/10 và khép lại vào lúc 12h ngày 20/10 và được trao tận tay 
người thắng cuộc trước 17h ngày 20/10). 

Sản phẩm đã đạt giá 2.000.000 VND được thầy Hiệu trưởng và học sinh 
trường THCS Ban Mai trao đến tận tay đến mẹ của anh Nguyễn Cao Cửu 
- chủ nhân của tấm thiệp tham gia đấu giá với thông điệp "Cảm ơn mẹ 
vì mẹ là mẹ của chúng con". Số tiền này được đưa vào  "Quỹ từ thiện vì 
miền Trung thân yêu".

Bên cạnh đó, hoạt động “Bán thiệp handmade” của các BMSers sau 1 
tuần hoạt động đac bổ sung thêm vào quỹ số tiền 10.550.000 VND.

Toàn bộ số tiền quyên góp đã được thầy và trò trường THCS Ban Mai 
mua trang thiết bị ủng hộ xây trường mầm non Gia Phố (Hương Khê, Hà 
Tĩnh), gồm: 5 bình ủ nước ấm 10 lít,  1 nồi cơm điệp Shap 10 lít, 2 cầu 
trượt. 

23
ĐIỂM TIN QUA ẢNH



Giáo viên mầm non được coi là những người 
thầy đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. 
Nghề giáo viên mầm non là nghề rất đặc biệt bởi 
ở đó người giáo viên không chỉ mang vai 1 chữ 
“thầy” mà còn mang vai 1 chữ “Mẹ”. 

Tình yêu thương bao la của những người “Mẹ” trong 
ngành giáo dục là điểm tựa để trẻ thơ khôn lớn từng 
ngày. Thời gian sinh hoạt một ngày ở trường của trẻ 
từ 10 – 12 tiếng, bởi vậy giáo viên mầm non chính là 
người Mẹ, người Thầy có ảnh hưởng trực tiếp đến 
sự hình thành nhân cách và kỹ năng của trẻ.

Các giờ học của trẻ lứa tuổi mầm non là điểm nhấn 
đáng chú ý. Trẻ học mà chơi, chơi mà phát triển trí 
tuệ. Bởi vậy các giờ học của giáo viên là thế giới 
của sự sáng tạo. Rất nhiều tâm huyết của người 
giáo viên mầm non được thổi hồn vào trong tiết dạy. 

Xin giới thiệu chùm phóng sự ảnh về những khoảnh 
khắc thổi hồn vào từng bài giảng với tất cả yêu 
thương và sự say mê của các cô giáo Mầm non 
Ban Mai.

 YÊU THƯƠNG
 TRONG TỪNG TIẾT DẠY

Ban Giám hiệu và tập thể các cô giáo trường Mầm non Ban Mai - những người luôn dành trọn yêu thương, đặt những viên gạch 
vững chắc đầu tiên về Nhân cách - Tri thức - Kỹ năng - Sức khỏe cho mỗi em thơ trưởng thành.

Một hoạt động giúp trẻ nhận biết thời gian. Cô giáo đã vào 
vai chiếc đồng hồ vui vẻ. có lẽ điều đó đã tăng thêm sự hào 
hứng cho trẻ 

PHÓNG SỰ ẢNH
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Khám phá khoa học về đời sống của loài rùa sao quý 
hiếm

 Trải nghiệm những chiếc mai nặng của rùa là một hoạt 
động thú vị và cần thiết để trẻ hiểu hơn về loài rùa

Bất cứ nguyên liệu nào cũng có thể trở thành phương 
tiện trực quan cho trẻ trong giờ học. Hình ảnh các bạn 
nhỏ khối Misa học Toán với vỏ sò, sỏi, hạt gấc, hạt dẻ...

Bên cạnh tìm hiểu công việc của cha mẹ. Các bạn nhỏ 
được trải nghiệm để giúp đỡ bố mẹ

Giáo dục trẻ tình yêu thương với gia đình thông qua hình 
thức ngồi thiền và lắng nghe - hoạt động này đã tạo nên 
xúc cảm tích cực cho trẻ. đã có nhiều bạn khóc khi nhớ 
về mẹ của mình

Phía sau những vở kịch rối mà trẻ được xem trong tiết 
dạy. Các cô giáo đã phải giành nhiều thời gian tập và 
chuẩn bị những con rối và đạo cụ biểu diễn

Những nhạc công biểu diễn nhạc cụ dân tộc là khách 
mời tạo nên những giờ học thực tế rất hay cho trẻ trong 
các giờ âm nhạc 

Trang phục ngộ nghĩnh của các nhân vật trong truyện 
được các cô giáo chuẩn bị kỹ lưỡng tạo cho trẻ hứng 
thú trong các giờ văn học

PHÓNG SỰ ẢNH
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Câu trả lời cho những câu hỏi trên đều đã được giải đáp 
qua giờ học Tiếng Anh Project tại lớp 7A1 với chủ đề “Vol-
unteer work” – Công việc tình nguyện. 

Trong tiết học được áp dụng PP giảng dạy tích cực task-
based learning approach. Các nhóm đã được giao một 
nhiệm vụ thành lập một câu lạc bộ do chính nhóm mình 
lãnh đạo, hướng tới thông điệp: Những hành động nhỏ tạo 
nên sự thay đổi lớn. 

Nhóm 1: Bro – Book Reading Organisation

CLB hướng tới hoạt động vẽ truyện tranh, đọc sách hàng 
tuần. Với mong muốn xuất bản chính cuốn truyện do nhóm 
tự sáng tác The Bros Adventures, nhóm muốn dành số 
tiền đó quyên góp giúp đỡ các bạn nhỏ gặp khó khăn.  
Hiện nay nhóm đã bắt tay vào season 2 của series truyện 
này. Nếu bạn muốn tham gia CLB, hãy đăng ký với nhóm 
trưởng Huy Phương nhé.

Nhóm 2: Green Planet

Hướng tới một Ban Mai không rác, CLB sẽ hoạt động 1 
lần/ tuần với hoạt động chính là dọn rác xung quanh khu-
ôn viên trường theo lịch cố định. Để tham gia CLB Green 
Plantet, mời bạn đăng ký với bạn Kim Ngân.  

Nhóm 3: For a greener Ban Mai

Cùng chung ý tưởng vì một Ban Mai đẹp hơn, sạch hơn, 
CLB For a greener Ban Mai đã ra đời với hai hoạt động 
chính: Trồng cây xanh & Sử dụng túi giấy. Bạn hãy cùng 
tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi BMSer sử dụng những 
chiếc túi giấy đáng yêu thay vì túi nilon mất hàng triệu 
năm để phân hủy? Bạn sẽ cảm nhận gì khi bước vào sân 
trường là một màu xanh bao phủ? Nếu có đóng góp thêm 
hoặc quan tâm tới CLB, bạn hãy liên hệ với bạn Ngọc Diệp 
nhé.

Nhóm 4: No one left behind

Bạn lo lắng với bài tập về nhà quá khó? Bạn muốn ôn tập 
kỹ trước khi kiểm tra? Bạn muốn hiểu bài rõ hơn? Hãy đến 
với CLB No one left behind. 

Với slogan "We are not the best but we try our best", CLB 
hướng tới mục tiêu cùng nhau học tập tốt, giúp nhau giải 
quyết những vấn đề khó. CLB hoạt động 2 buổi/ tuần; mỗi 
buổi 30-45 phút và hoàn toàn MIỄN PHÍ nhé. Ngoài ra, 
CLB sẽ có những khách mời đặc biệt là các thầy cô vô 
cùng trẻ trung, tâm huyết và vui tính trong trường để giúp 
đỡ các bạn nữa.  Bạn hãy tới 7A1 và gặp bạn Yến Nhi 
ngay nhé.

   MAKING A DIFFERENCE 
                  Tạo nên sự khác biệt

Bạn đã, đang và sẽ làm gì để tạo nên sự khác biệt? Bạn sẽ làm tình nguyện? Bạn sẽ thay đổi bản thân? Bạn sẽ 
giúp đỡ bạn bè học tập hay bạn sẽ có hành động cụ thể làm ngôi trường của mình xanh sạch hơn?

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 25 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
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Biết bao thế hệ học sinh Ban Mai đã trưởng thành, khẳng định giá trị về 
nhân cách và tri thức của Người Ban Mai trong cộng đồng, và vẫn luôn 
nhớ tới công ơn thầy cô, tìm về bên thầy cô mỗi dịp tháng 11 về đến.

Chiều 8/11, học sinh lớp 5A2 (khóa 2011 - 2016) đã cũng hẹn nhau về thăm 
trường cũ, nói lời yêu thương, chúc mừng cùng thầy cô giáo, chia sẻ về 
những thành công mới của mình ở các lớp trên, đồng thời ôn lại kỷ niệm 
dưới mái trường Ban Mai yêu dấu.

❤️ "5 năm gắn bó với Ban Mai, con yêu nơi đây bởi tình yêu của cô giáo dành 
cho học sinh, tình cảm thân thiết giữa bạn bè với nhau. Ban Mai là một gia 
đình mà con mãi không thể nào quên, cũng là hành trang cho con bước vào 
cuộc đời mai sau. Với hành trang tốt như thế này, con nghĩ mình sẽ có một 
tương lai tươi sáng. Nếu không có Ban Mai, con sẽ không có được một con 
người như bây giờ. " 

 (Bùi Lê Minh Hoàng )

❤️ "Ở Ban Mai, cái gì con cũng thích, cũng 
nhớ. Nhưng điều con ấn tượng nhất chính 
là sự thân thiện của thầy cô và bạn bè. 
Nếu phải xa Ban Mai, con luôn nhớ đến 
bạn bè đã cùng con trải qua từ lớp 1 đến 
lớp 5, cùng sự yêu thương, đùm bọc của 
tất cả các thầy cô.

Con cảm ơn tất cả các thầy cô giáo tại 
Ban Mai đã giúp con trong chặng đường 
Tiểu học. Được học ở Ban Mai – đó là 
niềm tự hào của con. Ở  Ban Mai, ngoài 
học tập ra con đã được rèn luyện kỹ năng 
qua các hoạt động rất nhiều. Con phải 
cảm ơn Ban Mai vì điều đó." 

(Đầu Qúy Khang)

NƠI TÌM VỀ 
CỦA MUÔN NẺO 
YÊU THƯƠNG


