


LÒNG TỐT & SỰ DŨNG CẢM
 Giáng sinh bắt đầu một mùa đông dường như 
để giúp người ta quên đi cái lạnh trong tâm tưởng. 
Và những ẩn dụ của giáng sinh cũng vậy. Cần một 
phép màu của ông già Noel để tặng cho những tâm 
hồn chai sạn bài học về ước mơ. Cần một cây thông 
xanh với lấp lánh những ánh đèn cho cái ấm áp vẫn 
còn trong mùa lạnh.

Những yêu thương vẫn luôn ấm áp trong hơi thở 
mùa đông, bởi quanh ta còn thật nhiều lòng tốt, việc 
tốt vẫn diễn ra, sẻ chia cho nhau hàng ngày.

Và chủ đề tháng 12 dành cho các BMSers mang 
tên: ‘Lòng tốt và sự dũng cảm” - như những nét 
vẽ, trải nghiệm đầy ý nghĩa về nhân cách, bồi đắp 
thêm cho chủ đề năm học “Yêu thương và trưởng 
thành”.

Sáng 7/12, Chủ tịch Hội đồng tự quản của tất cả các 
lớp học đã cùng có buổi làm việc sôi nổi, hiệu quả 
cùng cô giáo Phạm Thị Thu Phương - Ban Giám 
hiệu trường Tiểu học Ban Mai về việc triển khai chủ 
đề tháng 12: Lòng tốt và sự dũng cảm. Đây là cơ 
hội để học sinh trải nghiệm, tự tin trong giao tiếp, 
đồng thời giúp thầy cô lắng nghe nguyện vọng, 
phương án các con đề xuất và thực hiện mục tiêu 
trong tháng.  

Lần lượt tất cả học sinh được cô Phó Hiệu trưởng 
đi đến bắt tay từng bạn nhỏ, hỏi thăm tình hình sức 

khỏe và công việc học tập tại lớp, lắng nghe những 
lời động viên, truyền cảm hứng của cô để tự tin vào 
bản thân và quen với không khí của một buổi làm 
việc. 

Dưới sự dẫn dắt, khơi gợi của cô giáo, học sinh đã 
cùng nhau thảo luận, sôi nổi chia sẻ những cảm 
nhận cũng như mong muốn của bản thân trong việc 
thực hiện nói lời yêu thương thể hiện lòng tốt và sự 
dũng cảm.

Kết quả: các con học sinh đã cùng thống nhất các 
việc tốt cần làm trong tháng 12 gồm:  Không xả rác 
bừa bãi, chủ động nhặt rác nơi công cộng; Không 
trèo cây và nhắc nhở khi thấy bạn khác trèo cây; 
Không ăn hiếp người khác; Giúp bố mẹ những công 
việc nhà; Thực hiện tốt hoạt động tổng vệ sinh và 
các hoạt động thi đua hàng tuần. 

So với lòng tốt, lòng dũng cảm khó để gọi được tên 
cụ thể để hành động – mà phụ thuộc trực tiếp vào 
các tình huống xảy ra. Và các cô giáo đã liên tục 
chia sẻ tới Ban Giám hiệu nhà trường những tấm 
gương dũng cảm trong việc nhận lỗi ở các mảng 
như: quên làm bài tập, nghịch ngợm những khu vực 
trang trí Noel… và chủ động tìm cách sửa lỗi.

BMSer Connection tháng 12 xin trân trọng gửi tới 
bạn đọc những sắc màu về “Lòng tốt và sự dũng 
cảm” của các BMSers.
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Tiết chào cờ sáng 5/12 với phần thể hiện của tập 
thể lớp 3A5 đã thực sự mang đến những khoảnh 
khắc nhiều xúc động về giá trị của lòng tốt, sự dũng 
cảm trong cuộc sống. 

Mở đầu là một đoạn video ngắn trên Youtube, kể 
câu chuyện về một ông lão cụt chân, đeo chân giả, 
làm nghề gom rác nhưng tốt bụng, sẵn sàng cho 
tiền một em bé đứng ngoài thèm thuồng nhìn bạn 
bè đang tíu tít mua bánh, thậm chí bị đánh đập, tam 
giam oan uổng vì bảo vệ tài sản cho người khác. Sự 
dũng cảm khi gọi điện tường thuật lại câu chuyện 
của cô bé được ông lão cho tiền - người chứng kiến 
sự thật , đã giúp ông lão được minh oan. 

Video đã thực sự gây xúc động với cả hội trường 
hơn 1000 học sinh và thầy cô. Thông điệp về lòng 
tốt, sự dũng cảm được truyền tải khéo léo, hấp dẫn, 
giúp mỗi BMSer cảm nhận được rõ ràng, thấm thía.

Khi dư âm về lòng tốt, sự dũng cảm từ video clip 
vẫn còn chưa dứt, tiết mục trình diễn trên sân khấu 

và thể hiện ca khúc "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" của 
học sinh 3A5 gây bất ngờ và đẩy cao trào xúc cảm 
lên đến đỉnh điểm: 

-Bất ngờ bởi sự tự tin của các con học sinh 9 tuổi 
trên sân khấu: Mỗi người hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ 
của mình trong tiết mục, và đã tập trung hoàn thành 
tốt vai trò đó, tạo nên một sự hợp lực ăn khớp nhịp 
nhàng. 

- Các con nói một cách lưu loát, không ấp úng hay 
bối rối, quên lời, quên vai: Từ dẫn chương trình, 
đến diễn xuất và thể hiện lời thoại...., mang đến 
cảm giác học sinh nhập tâm, tập trung cao độ để 
hoàn thành tốt mục tiêu đề ra cho tiết mục.

 - Tiết mục được đầu tư công phu về trang phục, và 
kết hợp tốt giữa diễn - múa - hát.

Tinh thần, ý niệm về lòng tốt và sự dũng cảm đã 
lan tỏa tới tất cả BMSers trong trường qua mỗi hoạt 
động, sự kiện theo chủ đề tháng trong cả tháng 12 
này như thế.

Học sinh Ban Mai tái hiện tấm gương 
chị Võ Thị Sáu trên sân khấu



Tháng 10/2016, chỉ trong vòng chưa đầy một 
tuần - trận lũ lịch sử đã nhấn chìm hàng ngàn nhà 
dân, trường học, chuồng trại, trong chốc lát biết 
bao nhiêu tài sản của người dân đã theo dòng 
nước cuốn đi. Đau thương, tang tóc, những giọt 
nước mắt phủ kín miền trung. Cơn lũ đi qua để 
lại hậu quả nặng nề khiến miền trung đã khó khăn 
nay càng thêm khốn khó.

Trên khắp cả nước các tổ chức, cá nhân đã đứng 
ra tổ chức hàng ngàn cuộc vận động quyên góp 
đến với miền Trung với truyền thống “lá lành 
đùm lá rách”. Tại Ban Mai, một cuộc vận động như 
vậy cũng nhanh chóng được triển khai. 

20h ngày 25/11 chuyến xe mang theo toàn bộ quà 
tặng – tấm lòng của các BMSers đã khởi hành, xuy-
ên màn đêm đến với Hương Thủy. 4h30 sáng 26/11 
13 thầy cô giáo, đã có mặt tại thị trấn Hương sơn 
– Hương Khê – Hà Tĩnh sau hành trình hơn 400km. 
Đoàn sẽ nghỉ ngơi trong chốc lát để sẵn sàng đến với 
Hương Thủy (cách thị trấn 7km). 

9h00 sáng, trời mưa dầm dề. Đón đoàn sáng nay là 
anh Mạnh Tân – chuyên viên phòng GD&ĐT Hương 
Khê – là người nhiều năm gắn bó với mảnh đất 
Hương Khê nên a rất hiểu những khó khăn do thiên 
nhiên mang tới. Chia sẻ trên quãng đường ngắn ngủi 
a Tân nói: “Hà Tĩnh và Quảng Bình một bên là dãy 
Trường Sơn, một bên là biển, độ dốc chênh lệch rất 
lớn nên gần như năm nào cũng hứng chịu những 
cơn lũ. Mùa hè thì ngay tại Hương Khê này là một 
trong những “chảo lửa” của cả nước. Thiên nhiên vô 
cùng khắc nghiệt với người ở đây”. 

“Ngược lại, Hà Tĩnh có rừng, có biển, giao thông 
cũng tương đối thuận tiện bởi có quốc lộ lớn chạy 
qua. Nếu cứ đà đó mà phát triển thì cũng không thua 
kém địa phương nào trong cả nước. Nhưng năm nào 
cũng lũ và lũ lớn như năm nay thì cứ khoảng 3 – 4 
năm lại có một lần mà lũ thì đâu có báo trước ai bao 
giờ? Lũ đến cuốn trôi đi tất cả và người dân lại trở 
về con số 0 – cực khổ và đau xót lắm” – anh Tân tiếp 
tục chia sẻ.

Thị trấn Hương Khê là nơi bị ảnh hưởng ít nhất của 
huyện Hương Khê trong đợt lụt vừa qua nên có vẻ 
cuộc sống không bị xáo trộn là mấy. Tuy nhiên cách 
đó chỉ vài km, dọc bờ sông Ngàn Sâu dấu vết của 
cơn lũ cách đó 1 tháng vẫn còn gần như nguyên vẹn: 
những hàng tre xơ xác, những vệt nứt rộng toang 

hoác dọc bờ sông, cả một vùng bằng phẳng rộng lớn 
nhưng im lìm... 

Trường Tiểu học Hương Thủy may mắn nằm tại một 
ví trí tương đối cao so với mặt bằng chung của vùng 
và khá khang trang vững chãi. Tuy nhiên nhìn những 
dấu tích để lại thì mới thấy trận lũ lịch sử quả là vô 
cùng khủng khiếp. Toàn bộ những cây nhỏ, vườn 
trường đã bị lũ vùi dập nát bươm và phải trồng lại 
toàn bộ. Vệt nước trên các bức tường phòng học 
cao đến gần 2,5m. Chỉ trong 1 buổi chiều mưa, nước 
dâng lên đã nhấn chìm ngôi trường nhỏ trong nước. 
Cô hiệu trưởng đi họp trên huyện chỉ kịp gọi điện về 
thông báo cho học sinh nghỉ học khẩn cấp, còn lại, tất 
cả chìm trong biển nước.

Sau một tuần nước rút địa phương đã phải hỗ trợ 
150 bộ đội cùng toàn bộ giáo viên, phụ huynh mất 3 
ngày nạo vét bùn, rửa bàn ghế mới tạm cho các bạn 
đi học trở lại. Toàn bộ đồ dùng dạy học, đồ bán trú 
đã hư hỏng. Tiểu học Hương Thủy khó khăn hơn lúc 
nào hết.

Phát biểu rất xúc động trong buổi gặp mặt trao quà 
cô Thanh Hà – Hiệu trưởng Nhà trường đã chia sẻ: 
“Tiểu học Hương Thủy trong lúc này thực sự rất khó 
khăn nhưng rất ấm lòng bởi sự sẻ chia từ khắp mọi 
miền đất nước. Được nghe các thầy cô Ban Mai chia 
sẻ về Hành trình “góp sức nhỏ vì miền Trung ruột thịt” 
tôi rất xúc động bởi sự yêu thương của những người 
mà thầy trò chúng tôi chưa từng gặp mặt. Đó thực 
sự là tình cảm yêu thương mà thầy cô ở Ban Mai 
đã giúp các con nhận thức được để có những món 
quà rất ý nghĩa với Hương Thủy lúc này. Vật chất có 
thể là không nhiều nhưng ngay lúc này giúp cho nhà 
trường được rất nhiều để khắc phục hậu quả cơn lũ”.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đong 
đủ đầy tình cảm của những thương yêu gửi đến 
Hương Thủy. Những ánh mắt hạnh phúc, lấp lánh 
niềm vui của các bạn nhỏ, những cái ôm thật chặt khi 
chia tay và lời hẹn “một lần ra Hà Nội” của các thầy 
cô thực sự là sợi dây thắt chặt tình cảm và là minh 
chứng thành công lớn nhất của chuyến đi. 

Hành trình “góp sức nhỏ vì miền Trung ruột thịt” đã 
kết thúc, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn 
những tình cảm mà tất cả các BMSers đã dành cho 
miền Trung - cho Hương Thủy trong thời gian vừa 
qua. Kính chúc quý vị, các thầy cô, các con học sinh 
thật nhiều sức khỏe và yêu thương. 
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“GÓP SỨC NHỎ VÌ MIỀN TRUNG RUỘT THỊT”
TIÊU ĐIỂM YÊU THƯƠNG



 

Từ 25/10 – 25/11/2016, chương trình quyên 
góp được phát động nhằm giúp đỡ đồng bào miền Trung 

khắc phục hậu quả do lũ lớn trung tuần tháng 10 gây ra mang tên 
“Hành trình góp sức nhỏ vì miền Trung ruột thịt”. Ban Cộng đồng trường 

Tiểu học Ban Mai đã nhận được sự ủng hộ và chia sẻ đầy yêu thương của tất cả 
các BMSers. Cuộc vận động còn thu hút  được sự tham gia của các bậc phụ huynh, 

các thầy cô đã từng giảng dạy tại Ban Mai.

Được chia làm 2 đợt quyên góp với số tiền ủng hộ là: 39.244.000đ, trong đó:

Đợt 1 nhận được: 22.204.000đ ủng hộ, nộp về Hội đồng đội Quận Hà Đông 6.204.000đ để góp sức cùng 
thiếu nhi Hà Đông ủng hộ các tỉnh miền Trung gặp lũ lụt. Số dư sau đợt 1 là 16.000.000đ.

Đợt 2 nhận được:17.040.000đ ủng hộ. Trong lần quyên góp ủng hộ thứ 2 này ban Cộng đồng đã liên hệ và 
quyết định sẽ đến với trường Tiểu học Hương Thủy - Hương Khê - Hà Tĩnh để trực tiếp giúp đỡ.

Tổng số dư sau 2 đợt quyên góp là: 33.040.000đ cùng hơn 2000 cuốn vở ôly dành cho HS Tiểu học.

Sau khi làm việc với Ban giám hiệu trường tiểu học Hương Thủy để nắm được nhu cầu và nguyện vọng 
của nhà trường và có cách thức giúp đỡ sát thực nhất BTC chuyến đi đã chi mua các đồ dùng bán trú 

mà hiện tại nhà trường đang rất cần để phục vụ công tác bán trú sau lũ (do mưa lũ đã làm hỏng 
hoàn toàn các đồ bán trú của Nhà trường, cụ thể:

1 nồi cơm điện SHARP 7L trị giá 1.999.000đ; 1 chảo xào oxy hóa cứng, 1 chảo đá sun-
house, 1 bình siêu tốc Daewoo, tổng trị giá: 1.003.000đ; 120 ghế nhựa cao phục vụ 

bếp ăn bán trú: 40.000đ x 120 = 4.800.000đ. Tổng giá trị quà tặng được quy 
tròn là 7.800.000. Số dư sau khi mua quà tặng là 25.240.000 toàn bộ 

số tiền này đã được ủng hộ trực tiếp cho nhà trường để khắc 
phục lâu dài các hậu quả do lũ lụt gây ra và duy 

trì hoạt động dạy và học của 

TIÊU ĐIỂM YÊU THƯƠNG
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Con đã là một học sinh lớp 5 rồi đấy. Mẹ nhớ 
ngày đầu tiên đưa con đến Ban Mai để tham gia 
Câu lạc bộ hành trang vào lớp 1, con khóc lóc và 
bám chặt mẹ… suốt buổi đó mẹ ở cơ quan mà 
đứng ngồi không yên, gọi cho cô liên tục vì lo 
lắng cho con. Rồi thời gian cứ thế trôi, bao năm 
qua mẹ biết rằng để con theo kịp các bạn và tiếp 
thu hết bài học trên lớp là các thầy, cô đã phải 
vất vả và lỗ lực nhiều lắm. Mới năm ngoái thôi, 
con vẫn còn nhõng nhẽo như một em bé 5 tuổi, 
hay khóc nhè, hay nổi giận khi con không vừa ý 
điều gì. 

Và rồi năm nay, từ khi bước chân vào lớp 5, con 
đã làm mẹ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên 
khác, thực sự con đã có sự tiến bộ vượt bậc. Đầu 
tiên là câu chuyện học bơi, Cô và Thầy đã truyền 
cảm hứng, đã biến một cậu bé vô cũng nhút nhát là 
con thành một cậu bé dũng cảm, và rồi qua từng buổi 
cuối cùng con đã biết bơi, điều đó làm cả nhà (nhất là 
bố, mẹ) vui mừng đến phát khóc. Sau đó, từng ngày 
mẹ nhận thấy sự tiến bộ của con. Con đã biết tự giác 
ngồi vào bàn học mỗi buổi tối sau khi ăn cơm và tắm 
rửa xong, con còn biết giảng bài cho em mỗi khi em 
không hiểu bài. Con giúp đỡ mẹ dọn bàn ăn, gấp 

quần áo của 3 anh em, tự giác lau dọn phòng của hai 
anh em…. Và đặc biệt là con ít khóc nhè hơn hẳn. 

Con đã tự đặt ra nguyên tắc cho riêng mình, trong 
đó có việc: Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ con sẽ đọc 
15 trang sách (mấy hôm nay con tiếp tục đọc cuốn 
Bách khoa toàn thư về Lịch sử - môn học yêu thích 
của con).

Việc luyện chữ cho con bao nhiêu năm qua mẹ 
dường như bất lực, hè nào cũng thuê gia sư về nhà 
hoặc đến trung tâm luyện chữ, nhưng chữ của con 
vẫn không khá lên được. Vậy mà sang năm nay, con 
đã viết cẩn thận hơn và chữ đẹp hơn rất rất nhiều 
lần, mẹ vui mừng lắm. Con đã tự tin hơn rất nhiều. 
Và mẹ nhận thấy rất nhiều sự tiến bộ từng ngày của 
con…..Yêu con trai Nhật Minh của mẹ nhiều lắm.

Để con có được sự tiến bộ vượt trội trong năm học 
này, mẹ vô cùng biết ơn các Thầy, Cô của lớp 5A1, 
và đặc biệt là cô Hằng - người đã đồng hành cùng 
con, tôn trọng sự khác biệt của con, trao cho con 
nhiều cơ hội và tạo cảm hứng cho con… Cô là người 
đã vất vả để vực con dậy từng ngày.  

PHHS NHẬT MINH (5A1)
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  TRƯỞNG THÀNH 
TRONG YÊU THƯƠNG  

Con yêu à, vậy là con sắp 4 tuổi rồi đấy. Con đã 
đến bên mẹ được gần 4 năm rồi. Trong 4 năm ấy 
con đã cùng mẹ trải qua biết bao vui buồn, con 
đã đi cùng mẹ trên một con đường   đến Ban Mai 
- ngôi nhà thứ 2 của mẹ con mình.

Hai ngày đầu đi học, con ngoan lắm không khóc. 
Đến ngày thứ 3 trở đi, con khóc, không chịu vào lớp. 
Mẹ thương con lắm nhưng vẫn quyết tâm để con 
vào lớp với cô. Mẹ cũng là cô giáo, cũng biết khi con 
đi học sẽ không tránh khỏi giai đoạn khó khăn này. 
Cũng vì thế mà mẹ mới hiểu được tâm lí của những 
bậc cha mẹ lần đầu cho con đi học là như thế nào. 
Mẹ đã biết chia sẻ nhiều hơn, biết đồng cảm hơn với 
phụ huynh của mình. 

 Rồi thời gian cũng trôi qua, bao nhiêu lo lắng của 
mẹ dần tan biến. Con hòa nhập rất nhanh với môi 
trường mới. Sau một tháng con đã biết ăn hết các 
món ăn ở trường, con biết “Ạ cô” khi tới lớp và ra về. 
Con còn biết làm nhiều thứ khác nữa mà mẹ cũng 
không ngờ. Quan trọng hơn là con rất yêu cô, yêu 
các bạn và thích đi học. Đối với mẹ chỉ chừng ấy thôi 
đã là tốt lắm rồi. 

Năm học đầu tiên cứ thế qua đi với những thành tích 
đáng kể của con: con đã tăng từ 8kg lên 9,5kg, cao 
thêm 5cm nữa. Từ một bé suy dinh dưỡng, thấp còi 
con đã đuổi kịp mức tăng trưởng bình quân của lứa 
tuổi. Con nhớ được rất nhiều tên các bạn trong lớp, 
biết nói yêu cô, yêu bạn, biết hát, biệt đọc bài thơ 
ngắn rồi rất nhiều thứ nữa. Đối với các bạn thì con 
vẫn còn non lắm, nhưng đối với mẹ thì đó là một điều 
rất tuyệt vời. Và điều tuyệt vời nhất trong số những 
thứ tuyệt vời ấy là tình yêu của con với Ban Mai.

 Con thích mặc đồng phục Ban Mai, thích đi học Ban 
Mai, con thích nghe bài hát Ban Mai, con yêu các cô 
giáo Ban Mai. Mẹ vui lắm vì tất cả những điều đó. 
Con biết không, sự tiến bộ của con năm ấy là nhờ 
có tình yêu thương, chăm sóc của các cô giáo lớp 
Donald 4. Các cô đã không quản ngại vất vả chăm 
sóc và dạy dỗ con suốt một năm học để con có được 
thành quả ấy. Nhờ có các cô mà con đã có những 
bước đi đầu tiên vững chắc, khởi đầu cho hành trình 
học tập tại Ban Mai sau này.

 Lên lớp Mickey, con đã tự lập hơn rất nhiều: tự đi 
dép, tự mặc quần, tự đeo ba lô, tự xúc ăn, biết rửa 
tay lau miệng đúng cách. Và vui nhất là con vẫn luôn 
yêu Ban Mai. Hơn 2 năm học Ban Mai, Mẹ chưa 
bao giờ phải vất vả dỗ dành con đi học buổi sáng, 
có chăng chỉ là dỗ dành một chút xíu là con đi ngay. 
Mẹ vui lắm khi thấy con trưởng thành hơn, mẹ hạnh 
phúc khi thấy con biết yêu thương và chia sẻ với mọi 
người. 

Mẹ con mình cũng phải cảm ơn các thầy cô giáo 
Ban Mai đã cho con một môi trường học tập đầy yêu 
thương. Cảm ơn Ban Mai đã ghi lại những khoảnh 
khắc tuổi thơ tuyệt vời của con. 

Chưa bao giờ mẹ thấy yêu nghề, yêu trường đến 
thế. Mẹ cảm thấy thật tuyệt vời khi được là một cô 
giáo mầm non, bởi điều đó đã giúp mẹ con mình luôn 
bên nhau trong suốt hơn 2 năm qua. Cảm ơn Ban 
Mai, ngôi nhà thứ 2 của mẹ con mình.

 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 
(GV Mầm non Ban Mai)

NGƯỜI  BAN MAI
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“Chẳng đường nào trải bước trên hoa hồng….”

Nếu nói khoa học là một niềm đam mê thì chúng 
tôi đang cùng nhau bước với niềm đam mê đó. 
Những ngày đầu thật khó quên, những gương 
mặt non nớt, bỡ ngỡ, những ý tưởng còn trong 
dự định…

Niềm yêu thích học hỏi và sự say mê sáng tạo đã 
khiến những đứa con nhỏ bé của chúng tôi sẵn sàng 
dấn thân vào cuộc thi cấp Bộ với tên gọi “Khoa học kĩ 
thuật dành cho học sinh THCS”. 

Từ khi nảy ra tên đề tài, điểm hẹn thường xuyên của 
cô trò chúng tôi là một căn phòng học trống tiết, vào 
cuối mỗi buổi chiều…Những chiều cuối thu đầu đông 
với cái nắng hanh hao se lạnh, hòa lẫn vài sợi gió 
mỏng manh hững hờ, học sinh của tôi cặm cụi với 
những cái tên trong mục lục. Lần đầu tiên các con 
học cách xây dựng mục lục, bố cục cho một đề tài 
khoa học, nhiều bỡ ngỡ lắm. Mục lục lần 1, lần 2, rồi 
lần 3…mỗi lần xây dựng xong cô trò lại cùng trao đổi 
với nhau để chỉnh sửa cho logic, hoàn thiện hơn.

Đam mê, nhiệt huyết là cái gì đó khó nói thành lời. 
Chỉ biết rằng, sau mỗi buổi chiều ở lại trường và ra 
về lúc 7 giờ tối với cái bụng đói meo, tôi vẫn hay đùa 
các con là “có dám tiếp tục không?”, bạn nào cũng 
tười “có chứ cô, tất nhiên rồi”…Những lúc mệt nhoài, 
cứ nghĩ đến những điệu cười hồn nhiên trong trẻo 
căng đầy sức trẻ ấy, chúng tôi lại cùng nhau nghĩ đến 
những điều tốt đẹp phía trước để cố gắng…

Chúng tôi dần nhận ra, cuộc thi không chỉ là cơ hội 
để các con sáng tạo, thỏa sức thể hiện bản thân mà 
đó còn là dịp để các con được trải nghiệm, và để 
chúng tôi hiểu các con hơn. Những buổi tối thật dài, 
những đứa học trò bình thường nhỏ bé bỗng thấy 
chững chạc khi luôn biết quan tâm đến sức khỏe của 
cô, biết nhận trách nhiệm và gánh vác phần việc của 
bản thân một cách cẩn trọng.

Từ ý tưởng đề tài đến khung đề tài rồi khi thành hình 
khối rõ ràng, những đứa con tinh thần của cô trò tôi 
được gửi lên dự thi cấp thành phố. 4 đề tài với những 
mảng lĩnh vực : Vật lý, Trái đất môi trường, KHXH 
đồng loạt được “xuất xưởng”. Chuỗi ngày sau đó là 
chuỗi dài những đợi chờ, hồi hộp, mong mỏi…

Một buổi chiều, chúng tôi nhận được kết quả chấm 
vòng 1 cấp thành phố, tâm trạng rối bời…đã có 
những ánh mắt ậng nước, có điều gì nghèn nghẹn 
khó nói thành lời. Cô trò đều khóc….Bao cảm xúc cứ 
căng tràn rồi lại vơi, ngọn lửa hi vọng cứ thắp rồi lại 
tắt. 4 đề tài của chúng tôi chỉ có 2 đề tài được chọn 
đi tiếp…

Tiếc nuối, buồn, thất vọng, hụt hẫng…không thể gói 
gọn cảm xúc lúc đó trong một vài từ nhưng có thể gói 
gọn trong những cái ôm, những cái nắm tay thật chặt. 
Người đi tiếp sẽ phải cố gắng cả phần của người ở 
lại. Nắm chặt tay và..cùng nhau hứa…

Những phút giây ngậm ngùi tiếc nuối qua đi, chúng 
tôi bắt tay vào sự chuẩn bị vội vã cấp tập cho vòng thi 
tiếp theo. Thời gian hữu hạn mà lòng người vô hạn, 
tháng tri ân dành cho thầy cô giáo đến cùng lúc với 
những thời hạn của cuộc thi. Cô trò chúng tôi căng 
gồng hết sức mình để cùng lúc hoàn thành tất cả 
mọi công việc. Lại tiếp nối những buổi chiều dài…có 
những lúc ra về, hành lang chỉ còn bóng hai cô trò, 
sân trường im ắng. Cô trò nhìn nhau cười, giấu niềm 
hi vọng vào sâu thẳm trong tim…

Thời hạn nộp bài thi và chuẩn bị cho ngày hội thi thật 
khó quên. Chúng tôi phải cùng lúc hoàn thành báo 
cáo, viết quảng cáo, viết bài nội san, đi thực tế, tổ 
chức xemina cấp trường, in poster, thiết kế market 
cho tờ rơi….Hết giờ học, chúng tôi ngồi lại với nhau 
rồi vội vã chia từng nhóm để đi hoàn thành phần việc 
của mình. Ngày hôm đó, không phải là những buổi 
chiều dài nữa, mà là đêm…23 giờ đêm cô trò tôi mới 
chia tay nhau….

 Những chiến binh
BMSers

vươn ra biển lớn
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Đó là ngày gió mùa về xao xác, cô trò tôi lần đầu 
tiên được đặt chân đến ngôi trường cổ kính nhất Hà 
Nội: Chu Văn An. Đó cũng là nơi đề tài chúng tôi 
được trưng bày, được dự thi, được chấm, và các con 
được thể hiện bản thân, được bảo vệ trực tiếp đề tài 
của mình trước ban giám khảo. Cô trò tôi lần đầu ra 
“biển lớn”, nghe tên giám khảo, tên đại biểu, rồi nhìn 
những công trình đồ sộ của các trường bạn với mức 
đầu tư khổng lồ…Sự lo lắng nhen nhóm nhưng ngọn 
lửa của niềm tin hi vọng vẫn chưa khi nào nguôi.

Ngày thứ nhất của hội thi trôi qua thật hứng khởi và 
nhiều mong đợi. Các con được trực tiếp thiết kế “gian 
trưng bày” đề tài của mình. Buổi chiều, ban giám 
khảo bắt đầu đi chấm và phỏng vấn, các cô không 
được ở trong khu trưng bày mà chỉ có các con ở lại 
“chiến đấu”. Cô trò đã tự nhủ với nhau, dù kết quả 
thế nào cũng không được buồn, không được để ảnh 
hưởng đến tâm trạng, tất cả đều phải quyết tâm hi 
vọng đến phút cuối cùng của cuộc thi.

Ngày thứ 2 – có lẽ là ngày nhiều cảm xúc nhất. 
Những phút giây chờ đợi dài đằng đẵng, bóng dáng 
các con lặng lẽ đi ra đi vào khu vực chấm thi. Tên 
trường mình sao chưa được gọi nhỉ, liệu mình có 
được giải không? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong 
đầu cô trò tôi, mông lung, lo lắng…Buổi chiều hôm ấy 
không khí trùng xuống, khi ra về ai cũng bỏ ngỏ ngổn 
ngang những câu hỏi…

Ngày bế mạc, chúng tôi phải chia nhau đưa các con 
đi dự. Sân khấu ngập đèn hoa, tên các đội lần lượt 
được xướng lên. Phần vinh danh đầu tiên, những 
ánh mắt chăm chú, khao khát hi vọng của các thí 
sinh đều hướng về phía sân khấu. “Trường THCS 

Ban Mai – là một trong 7 tập thể có thành tích xuất 
sắc nhất Hội thi”. Chúng tôi hét lên sung sướng, quay 
sang nhìn nhau mà không biết nói gì, có lẽ nói gì bây 
giờ cũng là không đủ. Niềm vui thực sự vỡ òa lần thứ 
2 khi cả 2 đề tài của chúng tôi đều có giải. Cô và trò 
đều ríu bước chân, ko nỡ rời căn phòng đầy hoa và 
ánh đèn ấy. Niềm vui cứ ngân nga mãi trong lòng và 
chúng tôi rủ nhau về trường để lan tỏa nó tới gia đình 
Ban Mai.

Đón chúng tôi với niềm xúc cảm mạnh mẽ là cô giáo 
Lan Anh – Chủ tịch Hệ thống. Cô đã không giấu nổi 
niềm vui và sự tự hào vì những người con của Ban 
Mai đã làm nên điều diệu kì. Chúng tôi cứ ngồi bên 
nhau như thế, say trong men say của chiến thắng, 
của niềm vui. Các con đã chiến thắng chính mình, 
còn chúng tôi chiến thắng được những sự lo lắng vu 
vơ mơ hồ…

Sân trường đầy nắng…chúng tôi bước đi nhẹ nhõm, 
thanh thản… nắng trài trên vai và vương trên đỉnh 
đầu, vàng ruộm ấm áp rực rỡ như chính tình người 
và sức trẻ nơi đây…

 Nếu thời gian có quay trở lại, có lẽ chúng tôi vẫn 
là một đội, cùng bước trên con đường nghiên cứu 
KHKT, sự trải nghiệm, sự quyết tâm luôn song hành 
với tình yêu thương và trách nhiệm; trái ngọt nào 
cũng trải qua những giai đoạn thai nghén xanh non, 
và nhiệm vụ của người vun trồng là giúp nó khôn 
lớn. Các con tôi là những trái ngọt ấy và chúng tôi là 
những người nghệ sỹ vun trồng.

NGÔ THỊ THANH HUYỀN  (GV THCS Ban Mai)

 MANG THẾ GIỚI VÀO LỚP HỌC
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Hội thi Chuyên môn giỏi (CMG) là hoạt động thường 
niên diễn ra tại Ban Mai, nhằm tuyển chọn, công nhận 
và vinh danh cán bộ giáo viên có năng lực trong công 
tác chuyên môn; Góp phần thúc đẩy, nâng cao chất 
lượng công tác chuyên môn trong nhà trường, Tạo cơ 
hội để CBGV chia sẻ kinh nghiệm, phát huy và nhân 
rộng sáng kiến trong giảng dạy.

Với hội thi năm 2016, Ban chuyên môn đã xây dựng kế 
hoạch và triển khai từ đầu tháng 10/2016 với mục tiêu: 
100% cán bộ giáo viên tham gia Hội thi CMG. Các tiết dạy 
của khối giáo viên hướng đến áp dụng các PPDH trải ng-
hiệm, tạo cơ hội cho học sinh được khám phá tìm tòi kiến 
thức. Cuộc thi đã thu hút sư tham gia của 10 tổ với 145 cán 
bộ giáo viên ở 3 nội dung: Thực hành; Lý thuyết và Hồ sơ 
sổ sách.
 
Sau hơn một  tháng, bằng sự nỗ lực và quyết tâm, với kết 
quả: 5% xuất sắc, 77% giỏi, 13% khá giỏi, 5% khá là bằng 
chứng cho sự nỗ lực  hết mình của mỗi BMSer. BMSer 
Conection xin giới thiệu một số chia sẻ từ phía các tổ, 
thành viên trong hội thi này.

SỨC BẬT TỪ MỘT HỘI THI

- Cô Đàm Thị Quỳnh Mai (1A1): Tiết dạy giúp tôi nhận ra 
một điều rằng: Hãy luôn thương yêu học sinh trân thành, 
điều đó quan trọng hơn bất kỳ phương pháp dạy học nào. 
Tôi sẽ luôn cố gắng trau dồi chuyên môn để tiếp tục cống 
hiến cho sự nghiệp trồng người.

- Cô Nguyễn Thị Hà (1A2): Người thầy lúc nào cũng phải 
tạo cho học sinh môi trường học tập thuận lợi nhất để tất 
cả học sinh đều hứng thú, say mê và có động cơ học tập 
tốt hơn.

- Cô Nguyễn Thị Ngọc Mai (1A3): Điều quan trọng nhất 
mà tôi tâm huyết đó là nếu giáo viên tạo được hứng thú 
trong giờ dạy sẽ giúp cho học sinh say sưa hơn trong quá 
trình học tập, trao đổi chia sẻ và sẽ đem lại kết quả học 
tập cao hơn.

- Cô Phạm Thanh Thơm (1A4): Những dòng chữ nhỏ xinh 
đúng mẫu chữ , đều, đẹp được hiện rõ trên từng trang giấy 
là điều khiến tôi hạnh phúc.

- Cô Lê Thị Hằng (1A5): Cô và trò 1A5 đã cố gắng hết sức 
mình trong tiết dạy. Cảm ơn các bạn 1A5 đã luôn đồng 
hành cùng cô.

- Cô Mai Thị Liên (1A6): Nhìn những những ánh mắt rạng 
ngời , những nụ cười sảng khoái của học sinh, tôi mong 
muốn mang đến nhiều trải nghiệm hơn cho các con.

- Cô Nguyễn Thị Bích Liên (1A7): Muốn có một tiết dạy 
thành công thì không chỉ thầy dạy tốt mà quan trọng người 
trò phát huy được hết khả năng và sự sáng tạo của mình.
- Cô Phạm Thị Ngọc Diệp (1A8):  Tôi thực sự vui và tự 
hào vì mình đã dìu dắt hướng dẫn các con học sinh có 

được những tiết học hiệu quả. Các con đã tích cực, chủ 
động chiếm lĩnh tiết học. Nhìn những bàn tay non nớt nắn 
nót từng con chữ, tôi cảm thấy mình như trẻ lại và ý hơn 
về trách nhiệm của một người giáo viên. Hơn lúc nào hết, 
tôi mong rằng bàn tay tôi sẽ truyền đi những cảm hứng, 
những yêu thương để những đôi bàn tay bé bỏng trưởng 
thành trong tình yêu của cô thầy và bạn bè.

- Cô Trần Ngọc Mai (1I1): Phương pháp dạy học trải ng-
hiệm 5E đã giúp tôi có nhiều ý tưởng cho tiết dạy của mình. 
Điều quan trọng nhất là tiết dạy mang nhiều hứng thú , sôi 
nổi cho các con. Đây cũng chính là động lực của tôi, mục 
tiêu mang lại những điều tốt đẹp nhất cho học sinh.

- Cô Vũ Thị Linh (GV dạy môn Tự Nhiên xã hội khối 1): 
Một hội thi mang đến cho tôi nhiều điều quý giá, giúp tôi 
trưởng thành và tự tin hơn trước học sinh cũng nhưng 
phường pháp giảng dạy của mình.

Học sinh lớp Quốc tế 1I1 hào hứng với tiết Luyện tập 
môn Toán của cô Trần Mai

Học sinh 2A3 chủ động, tích cực trong tiết học về 
Thói quen số 1: Sống chủ động (bài 4)

 của cô giáo Hương Quỳnh.

 MANG THẾ GIỚI VÀO LỚP HỌC
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Cô Nguyễn Thanh Hải (2A1): “Một cây làm chẳng lên non, ba cây 
chụm lại lên hòn núi cao”. Tôi đã thành công như câu châm ngôn 
ấy, và một phần to của sự thành công chính nhờ vào các đồng 
nghiệp tổ 2 yêu quý của tôi.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà (2A2): "Giờ học hiệu quả là giờ học mà 
mỗi học sinh được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá ra tri thức mới." 
Cảm ơn hội thi đã truyền lửa để mỗi cô giáo được thổi bùng ngọn 
lửa học tập, thắp sáng những tài năng tương lai.

Cô Nguyễn Hương Quỳnh (2A3): Hội thi CMG đã là nơi cho 
các giáo viên trẻ như chúng tôi được học hỏi những kinh nghiệm, 
những sáng kiến hay trong giảng dạy. Tôi đã học được rất nhiều 
kiến thức từ những  cô giáo đi trước. Tôi tin rằng vơi những gì mình 
học được, sẽ giúp cho những bài giảng trên lớp thêm lôi cuốn học 
hơn nữa.

Cô Kiều Loan (2A4): Bản thân tôi đã cố gắng nỗ lực hết mình với 
tiết dạy CMG. Hơn thế nữa là sự hỗ trợ, Hợp Lực và tinh thần đồng 
đội của các thành viên trong tổ 2 đã giúp tôi có được thành công 
với bài giảng của mình.
Cô Ngô Kim Hoa (2A5): Hội thi CMG không những giúp cho những 
người giáo viên như tôi được khẳng định năng lực bản thân, mà 
qua đó, các con học sinh như tích cực hơn trong các tiết học sau, 
các con luôn tự tìm tòi khám phá kiến thức kỳ diệu trong mỗi môn 
học. Đó chính là thành công của tôi.

Cô Bùi Thị Ninh (2A6): Với tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ, nhưng 
bản thân tôi đã khá tự tin trong bài thi CMG của mình, vì tôi biết 
rằng tự tin chiếm 1 phần không nhỏ cho sự thành công. Và tôi hài 
lòng với những gì mình đã làm. Kết quả sau hội thi CMG sẽ trở 
thành động lực để tôi tiếp tục cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp 
trồng người.

Cô Nguyễn Thị Đoài (2A7): Hội thi CMG giúp tôi có cơ hội được 
học hỏi và trau rồi thêm hiểu biết của mình. Trong quá trình chuẩn 
bị tiết dạy tôi gặp khá nhiều khó khăn, khi đó tôi luôn có những 
người bạn đồng nghiệp bên cạnh động viên và hỗ trợ!

Cô Phạm Thị Nhã (2A8): Với tôi: “Thành công của tôi cũng chính 
là thành công của bạn và thành công của bạn là niềm vui của tôi” 
Cảm ơn các đồng nghiệp tổ 2 đã giúp tôi thành công và tỏa sáng 
trong bài dạy CMG của mình.

Cô Nguyễn Thị Nhã (2A9): Với tôi, mỗi năm, mỗi kỳ thi CMG đi 
qua như giúp tôi vững chuyên môn, chắc kiến thức hơn. Một hoạt 
động vô cùng bổ ích và ý nghĩa. Một lời cảm ơn không bao giờ là 
đủ khi tất cả cán bộ GV gửi tới ban lãnh đạo, đã tạo cho chúng tôi 
sân chơi ý nghĩa này!

 

Sự ân cần của cô Phạm Thị Bảo trong tiết dạy lớp 3A3

Tiết Học toán bằng Tiếng Anh theo
 phương pháp 5E tại lớp 5A1 cùng cô giáo

 Ngô Thị Thanh Tâm 

Tổ trưởng tổ TV4: Một tiết dạy thành công là 
tiết dạy đạt được mục tiêu bài học, phù hợp 
chuẩn kiến thức, kỹ năng, có phương pháp 
giảng dạy và học tập tương thích với nội dung 
bài học, thỏa mãn được niềm đam mê của 
người thầy trên bục giảng và niềm hứng thú 
của học trò trong giờ học. Đó cũng chính là 
điều mà các cô giáo của tổ 4 hướng đến trong 
những giờ dạy của mình. 

Những trải nghiệm thú vị qua những tiết học 
như thế này sẽ giúp các cô giáo thêm vững 
vàng về chuyên môn, nâng cao tinh thần 
đoàn kết còn các con có thêm những giờ học 
hay, bổ ích và đáng nhớ.

Tổ trưởng tổ TV3: Tháng 10 đi qua với nhiều 
hoạt động ý nghĩa của thầy và trò trường Tiểu 
học Ban Mai, đặc biệt hội thi Chuyên môn 
giỏi cấp trường để lại nhiều ấn tượng sâu sắc 
trong lòng mỗi BMser. 

Với phương châm: “Trải nghiệm để sáng tạo”,  
giáo viên tổ Tiếng Việt 3 không ngừng học hỏi 
và tìm tòi để mang đến cho các con học sinh 
những tiết học bổ ích và thú vị. 8 tiết học với 8 
phong cách rất riêng đã để lại những ấn tượng 
đẹp góp chung vào thành công hội thi CMG 
năm học 2016-2017 

Tổ trưởng tổ Tiếng Anh: 5ES là phương 
pháp mà hầu hết giáo viên Tiếng Anh của 
trường Tiểu học Ban Mai sử dụng trong phần 
thi Chuyên Môn Giỏi của mình. Còn học sinh 
thì thích thú, vui vẻ với những giờ học mà 
mình được đi từ trải nghiệm thú vị này đến trải 
nghiệm thú vị khác và cuối cùng tự mình chiếm 
lĩnh tri thức và vận dụng vào thực tế theo một 
phong cách thật linh hoạt và tự nhiên! 

 MANG THẾ GIỚI VÀO LỚP HỌC
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Tham quan trải nghiệm là một trong 
những hoạt động tạo cho trẻ cơ hội được 
hòa mình vào thế giới tự nhiên xã hội bên 
ngoài trường mầm non, mang đến cho học 
sinh những bài học thú vị -  từ đó hình thành 
ở trẻ niềm yêu thích đến trường.

Tháng 12/2016, với mục tiêu tạo cho trẻ hòa 
mình vào thế giới những trò chơi phù hợp với 
lứa tuổi nhà trẻ, các bạn nhỏ khối Donand được 
tham gia vào hoạt động vui chơi tại Tini World 
- Big C Hồ Gươm Plaza  (Trần Phú, Hà Đông).

Tại chuyến trải nghiệm này,  học sinh có cơ 
hội rèn luyện các kỹ năng như: tham gia các 
hoạt động tập thể tại nơi công cộng như đi theo 
đoàn, đi theo cô giáo, biết giữ trật tự, chờ đến 
lượt, biết tự phục vụ và chăm sóc bản thân.

Ngay từ buổi sáng sớm các thiên thần nhỏ với 
những gương mặt háo hức vui tươi đi học thật 
sớm để chuẩn bị cho chuyến tham quan – trải 
nghiệm đầu tiên của mình. 

 Sau những phút đầu tiên còn rụt rè và lạ lẫm 
các bạn nhỏ dường như nhanh chóng bị cuốn 
vào thế giới đồ chơi vô cùng phong phú nơi đây. 
Bên cạnh các cô giáo còn có sự tham gia hướng 
dẫn rất nhiệt tình của các cô các chú nhân viên 
Tini World.  Điều đó đã giúp các bạn nhỏ vui 
chơi hết sức an toàn và thoải mái. Xin trân trọng 
giới thiệu những hình ảnh đẹp từ chuyến đi này.

Học sinh Donald 
trải nghiệm tại  Tini World 

 MANG THẾ GIỚI VÀO LỚP HỌC
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KHẲNG ĐỊNH CHÍNH MÌNH

Tự tin trên sân khấu, linh hoạt trong vai 
diễn, ngôn ngữ tiếng Anh phát âm chuẩn và 
thành thạo, mang đầy đủ những tiêu chuẩn 
để có thể hội nhập quốc tế, tham dự một 
chương trình nhạc hội ở nước ngoài. 

Đó là những ấn tượng của Ban giám khảo dành 
cho nhạc kịch “Three little pigs” của học sinh 
Tiểu học Ban Mai trình diễn tại Festival Tiếng 
Anh Quận Hà Đông năm 2016. Tiết mục đạt giải 
Nhất tại hội thi.

Trước khi bắt đầu vở diễn, các BMSers đã chia 
sẻ: “Trường Ban Mai được biết đến là một ngôi 
trường thân thiện và có nhiều hoạt động ngoại 
khóa nổi bật. Trong số đó, chúng con không thể 
không kể đến CLB Kịch Nghệ.

 Thông qua các bài học kịch nghệ, chúng con 
đã có cơ hội được luyện tập các kĩ năng Tiếng 
Anh của mình như: Kĩ năng nghe, nói, giao tiếp, 
phản biện, tư duy và đặc biệt là kĩ năng diễn 
xuất. Từ đó đã giúp chúng con xây dựng sự 
tự tin, nâng cao kĩ năng sân khấu và xây dựng 
niềm đam mê học tập môn Tiếng Anh.

Mỗi vở Kịch là một bài học ý nghĩa về cuộc sống 
và con người trong xã hội. “Three little pigs”  là 
một vở kịch chúng con rất tâm đắc. Nó không 
chỉ cho khán giả thấy sự đáng yêu của ba chú 
lợn con mà còn đem đến cho khán giả tiếng 
cười sảng khoái và bài học đạo đức ý nghĩa.”
 
Nếu như BMSer khối Tiểu học gây ấn tượng với 
“Three little pigs” thì 30 thành viên đến từ từ khối 
6, 7,8 của trường THCS Ban Mai khẳng định 
thương hiệu Ban Mai trong lòng khán giả qua 
tiết mục nhạc kịch “Dare to Dream” với thông 
điệp: “Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ 
theo đuổi bạn”. Tiết mục này đạt giải Nhì của 
hội thi.

Festival tiếng Anh là một cuộc thi nghệ thuật 
bằng tiếng Anh. Cuộc thi nhằm tăng cường khả 
năng sử dụng tiếng Anh, giao tiếp lưu loát hơn 
và thể hiện năng khiếu của bản thân bằng tiếng 
Anh như hát, nhảy, kịch diễn xuất, thuyết trình. 
Không chỉ vậy, đây còn là một sân chơi bổ ích 
lý thú đối với học sinh, giúp học sinh nâng cao ý 
thức học tập và sự tự tin của mình.

Khẳng định thương hiệu BMSer 
tại Festival Tiếng Anh 2016

BMSer tự tin trong vở diễn “Three little pigs”

Đội thi của THCS  Ban Mai đạt giải Nhì 

Đội thi của Tiểu học Ban Mai đạt giải Nhất  
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 KHỎE 5+ 

dũng cảm trên sân cỏ 

Lần đầu tiên tham gia GIẢI 
BÓNG ĐÁ HỌC SINH TIỂU HỌC 
QUẬN HÀ ĐÔNG NĂM HỌC 2016 
- 2017, nhưng các BMSer trường 
Tiểu học Ban Mai đã thể hiện sự 
tự tin, bản lĩnh, như những chiến 
binh dũng cảm trên sân bóng Cầu 
Đơ. 

Thắng trường Tiểu học Yên Nghĩa 
với tỉ số 5-1, và để thủng lưới 5 bàn 
trong trận với Tiểu học Biên Giang, 
nhưng tất cả các cầu thủ nhí đều có 
cơ hội vào sân, thể hiện niềm say 
mê của bản thân với trái bóng tròn, 
rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo, 
đặc biệt kỹ năng kết hợp với đồng 
đội để tạo nên sức mạnh.  

Những chiến binh 
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Với chủ đề “Lòng tốt và sự dũng cảm”, mục tiêu 
tháng 12 của trường Tiểu học Ban Mai là mỗi bạn 
học sinh  thực hiện được ít nhất 5 việc thể hiện 
lòng tốt và sự dũng cảm để báo cáo, viết thư gửi 
tới Ông già Noel trong dịp lễ Giáng sinh. 

Và thầy Admin biết rằng có những bạn không những 
đã thực hiện được nhiều hơn 5 việc mà còn thường 
xuyên nhắc đến chủ đề “Lòng tốt và sự dũng cảm” 
trong khi giải quyết các tình huống, các vấn đề. Thầy 
cô  rất tự hào vì điều đó. Cảm ơn các con đã là những 
học sinh rất gương mẫu và tích cực.

1I1 Nguyễn Diệu Linh
1A1 Phạm Bảo Lâm
1A2 Lê Tùng Bách

1A3 Bùi Mạnh Khang
1A4 Nguyễn Nhật Giang

1A5 Đỗ Hải Châu
1A6 Ngô Hà Linh

1A7 Nguyễn Thị Minh Hòa
1A8 Lưu Phương Anh
2A1 Đoàn Lê Việt Chi

2A2 Trần Hà Phương Anh
2A3 Nguyễn Vũ Thái Dương

2A4 Đỗ Tường Chi
2A5 Bùi Phạm Phương Trang

2A6 Hoảng Hà Vi
2A7 Lê Hà Phương
2A8 Đỗ Thành An

2A9 Phùng Hoàng Châu Anh
3A1 Hà Quỳnh Chi

3A2 Hoàng Thị Ngọc Anh
3A3 Lưu Tuyết Mai

3A4 Nguyễn Phan Diệp Anh
3A5 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên

3A6 Dương Phương Tú
3A7 Bùi Duy Long
3A8 Lưu Gia Huy

4A1 Nguyễn Thế Kiên
4A2 Phạm Nguyễn Phương Nhi

4A3 Bùi Minh Ngọc
4A4 Nguyễn Ngọc Trâm Anh

4A5 Đào Anh Thư
4A6 Lê Đặng Minh Giang

5A1 Nguyễn Ngọc Diễm Thư
5A2 Đặng Tâm Như

5A3 Vũ Đức Thành An
5A4 Nguyễn Khánh Chi

5A5 Nguyễn Mai Ngọc Nhi
5A6 Bùi Tiến Đạt

LÒNG TỐT ĐƯỢC VINH DANH
 KHỎE 5+ 
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Hành trình yêu thương 
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 Tháng 12 hàng năm luôn là tháng cuối cùng của 
một năm, cũng là tháng của những lễ hội được 
mong chờ nhất trong năm, đặc biệt nhất là ngày 
Lễ Giáng sinh. 

Mang những nét đặc trưng của mùa đông với những 
gì giá lạnh nhất nhưng cũng ấm áp nhất bởi giá trị 
nhân văn mà nó mang lại, ngày lễ Giáng sinh đã trở 
thành một ngày lễ đặc biệt với rất nhiều nước trên thế 
giới. 

Lễ hội mùa đông 2016 diễn ra tại Ban Mai là dịp để 
tất cả BMSers cùng khám phá, trải nghiệm những câu 
chuyện mùa đông  ý nghĩa và đón chào một Giáng 
sinh an lành, một năm mới bình an và hạnh phúc.
 
Tìm hiểu về quốc kỳ và con người 38 nước đón 
Noel trên thế giới

Từ ngày 14/12/2016, hoạt động Trải nghiệm tìm hiểu 
về các quốc gia trên thế giới đã được triển khai nhằm 
giúp học sinh hiểu biết về đặc điểm thêm của 38 quốc 
gia trên toàn cầu thông qua quốc kỳ và những nét giá 
trị tốt đẹp của con người tại những quốc gia đó. 

Sản phẩm quốc kỳ được hoàn thành với  rất nhiều vật 
liệu sáng tạo của các BMSers như: giấy màu, bông 
trắng, cánh hoa hồng, lá khô… Sản phẩm được trưng 
bày tại lớp trong một tuần và sau đó được trưng bày 
tại góc Global view của nhà trường. Đây là những sản 
phẩm của tri thức, của sự hợp lực và thực sự là niềm 
tự hào của mỗi BMser. 

Nếu như khối 3-4-5 thể hiện khả năng thuyết trình 
trước lớp và trước toàn trường về quốc kỳ đất nước 
mình chọn tìm hiểu thì các bạn nhỏ khối 1-2 lại thể 

hiện sự tự tin, năng động qua các tiết mục nhạc kịch, 
ca nhạc về chủ đề Noel.

Không khó để nhận thấy rõ sự hợp lực của các tập thể 
2A4, 2A5, 2A8 trong hoạt cảnh "We wish you a Merry 
Christmas;  sự hiện đại mang tư duy quốc tế cao trong 
vở kịch “Giấc mơ Giáng sinh" của lớp 2A9…
 
Rèn luyện sự tự tin, khả năng hội nhập cho học 
sinh Mầm non trên sân khấu

Với học sinh khối Mầm non, không khí Lễ hội mùa 
đông 2016- chào năm mới 2017 sôi động và đầy niềm 
vui tựa thế giới cổ tích. 

Trong không gian trang hoàng lộng lẫy mùa Noel, các 
bạn nhỏ của tất cả các khối Donald, Kitty, Mickey… 
tự tin trình diễn thời trang Noel, trang phục áo dài 
đã mang lại cảm xúc cho tất cả các bậc phụ huynh 
có mặt tại sự kiện: Niềm vui khi thấy các con tự tin, 
trưởng thành hơn chính mình so với ngày hôm qua.

Đặc biệt, tiết mục nhảy “Bống bống bang bang” và 
phần ảo thuật của các anh chị khối Misa, màn múa 
Ấn Độ đặc sắc của học sinh lớp Mon đã góp phần tạo 
nên một ngày hội cuốn hút và nhiều ấn tượng.

Với những trải nghiệm qua nhiều hoạt động sự kiện 
trong năm nói chung, và tại Lễ hội mùa đông 2016 nói 
riêng, tất cả BMSers từng ngày trưởng thành hơn, 
hội tụ đầy đủ các giá trị về: Nhân cách – Tri thức – 
Năng lực – Sức khỏe – Tư duy toàn cầu. Những 
chìa khóa này sẽ mở ra cánh cửa cơ hội để học sinh 
Ban Mai hội nhập với thế giới và là hành trang vững 
chắc trên  hành trình trở thành những công dân toàn 
cầu tự tin và năng lực.

 cơ hội trải nghiệm tư duy toàn cầu
Giáng sinh 

Niềm hứng khởi của BMSer trong sắc đỏ mùa Noel

GLOBAL VIEW



Tiết mục múa Ấn Độ cuốn hút của 
học sinh Mầm non 

Cô & trò thăng hoa trong tiết mục 
chào năm mới 2017

Không gian Noel của khối THCS

Sản phẩm Quốc kỳ do học sinh từ khối 1-5 
trường Tiểu học Ban Mai sáng tạo ra được 

trưng bày tại góc Global view của nhà 
trường.

 Học sinh lớp 3A3 tự tin thể hiện khả năng thuyết trình và 
kiến thức am hiểu về Quốc kỳ Hàn Quốc
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Từ ngày 19/12 - 21/12/2016, Ban lãnh đạo Hệ thống GD Ban Mai vui mừng được đón thầy Ross Kenne-
dy - Hiệu trưởng trường College Street Normal School (CSNS) - Newzealand đến thăm và làm việc. Trong 
thời gian này, thầy Ross Kennedy đã mang đến những phương pháp học tập thực chất, phương pháp xây 
dựng các hoạt động tư duy, nâng cao tính trách nhiệm của học sinh đối với việc học tập, dạy học trong môi 
trường học tập kiểu mới... , cũng như những dự án hợp tác giữa College Street Normal School và Ban Mai 
trong thời gian tới.

Sau 3 tháng trải nghiệm, tình nguyện dạy Văn hóa Hàn Quốc dành cho học sinh Ban Mai, ngày 5/12 các 
BMSers đã có những khoảnh khắc chia tay với cô Lim So Jung và cô Cô Kim Songha, để lại ấn tượng về 
BAN MAI - TRƯỜNG HỌC CỦA YÊU THƯƠNG, và học sinh Ban Mai là những người luôn biết nói lời yêu 
thương, cảm ơn tới mọi người xung quanh.

NHẬT KÝ ẢNHGLOBAL VIEW
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*Từ 16 – 18/11, học sinh tham gia các hoạt 
động: 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).  Hoạt động 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.

*Ngày 19/11: “Điểm tựa Yêu thương” là 
chương trình chào mừng 20/11 dành cho 
toàn thể cán bộ giáo viên trường Mầm non 
- Tiểu học Ban Mai, tri ân người thân, người 
có ảnh hưởng định hướng, người tạo niềm 
tin cho mỗi cán bộ giáo viên yên tâm công 
tác. 

*Ngày 25/11: Tự tin trên sân khấu, linh hoạt 
trong vai diễn, ngôn ngữ tiếng Anh phát âm 
chuẩn và thành thạo, mang đầy đủ những 
tiêu chuẩn để có thể hội nhập quốc tế, 
tham dự một chương trình nhạc hội ở nước 
ngoài. Đó là những ấn tượng của BGK dành 
cho nhạc kịch “Three little pigs” của học 
sinh Tiểu học Ban Mai trình diễn tại Festival 
Tiếng Anh Quận Hà Đông năm 2016. Tiết 
mục đạt giải Nhất tại hội thi.

*Ngày 26/11: Đoàn từ thiện BMSers  vượt 
hơn 400km đến với trường Tiểu học Hương 
Thủy (Hương Khê - Hà Tĩnh) trong chiến 
dịch “Góp sức nhỏ vì miền Trung ruột thịt”,  
đem những món quà của các bậc phụ 
huynh, học sinh, cán bộ giáo viên Ban Mai 
gửi tặng đến nhà trường, giúp khắc phục 
một phần hậu quả của cơn lũ lịch sử tháng 
10 vừa qua.
 
*Ngày 29/11: Học sinh khối 4 tham quan 
bảo tàng lịch sử Hà Nội. Chuyến trải nghiệm 
giúp chuyển đổi từ việc học sinh nắm bắt 
kiến thức lịch sử qua sách vở đến việc học 
sinh hiểu kiến thức qua các vật chứng lịch 
sử được chứng kiến thực tế của học sinh.  

*Sáng 30/11, học sinh khối 2 đã có buổi trải 
nghiệm thú vị tại làng gốm Bát Tràng. Thông 
qua việc tìm hiểu quy trình làm gốm, tự tay 
vuốt nặn sản phẩm, tô màu cho gốm, tham 
quan và tìm hiểu về đình cổ làng Bát Tràng - 
các bạn nhỏ đã có thêm nhiều kiến thức về 
văn hóa, lịch sử của làng nghề và dân tộc. 
Sau chuyến đi, triển lãm “Thổi hồn cho đất” 
- gồm những sản phẩm do chính các con tự 
tô màu trưng bày tại sảnh tầng 1 Ban Mai.

*Ngày 12/12, trong tiết chào cờ tuần 15, các 
học sinh Hải Anh (2A1), Thục Anh (5A3), 
Maria Linh (5A2), Tuệ Nhàn (5A6) được bộ 
phận Truyền thông thay mặt báo Nhi đồng 
trao tặng báo biếu, nhuận tranh cho những 
bức tranh về chủ đề ‘Love & Grow” của các 
con được đăng trên báo Nhi Đồng số 21. 
Đây thực sự là món quà tinh thần ý nghĩa, 
truyền cảm hứng tốt, khích lệ các BMSers 
không ngừng chia sẻ những góc nhìn về 
cuộc sống qua sắc màu, con chữ để lan tỏa 
tới cộng đồng.

*Ngày 5/12, sau 3 tháng trải nghiệm, tình 
nguyện dạy Văn hóa Hàn Quốc dành cho 
học sinh Ban Mai, các BMSers đã có những 
khoảnh khắc chia tay với cô Lim So Jung và 
cô Cô Kim Songha, để lại ấn tượng về BAN 
MAI - TRƯỜNG HỌC CỦA YÊU THƯƠNG, 
và học sinh Ban Mai là những người luôn 

biết nói lời yêu thương, cảm ơn tới mọi 
người xung quanh.

*Ngày 12/12, đội tuyển bóng đá Ban Mai 
tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận. 
Hoạt động giúp các con rèn luyện tinh thần 
thể thao, qua đó khơi nguồn đam mê và khả 
năng hợp lực.

*Ngày 17/12, trường Tiểu học Ban Mai, Hội 
Cha mẹ học sinh trường phối hợp với Po-
Math  tổ chức chương trình Hội thảo: “Khơi 
gợi cảm xúc toán học – Để học Toán không 
còn là cuộc chiến”. Buổi hội thảo nhằm cải 
thiện việc tiếp cận với Toán học của học 
sinh, giúp các con chuyển từ việc học toán 
thụ động, chỉ làm một cách máy móc, không 
hiểu bản chất, sang yêu thích môn Toán, tìm 
ra các học Toán hiệu quả nhất cho bậc Tiểu 
học và chuẩn bị cho việc học Toán ở các 
bậc cao hơn.

*Ngày 14/12: Tự tin đón tiếp, xử lý tình 
huống và làm hướng dẫn viên mời đoàn 
tham quan trường, các bạn học sinh Ban 
Mai đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong 
lòng thầy cô BGH trường THCS Liên Sơn 
(Hà Nam). Thầy Hiệu trưởng trường Liên 
Sơn cho biết: Chuyến tham quan thực sự 
đã truyền cảm hứng, làm thay đổi quan 
niệm về dạy và học trong nhà trường, cũng 
như khơi nguồn cho những ý tưởng mới để 
thầy có thể áp dụng khi trở về.

*Ngày 16/12: Đại hội Liên đội diễn ra nhằm 
đánh giá công tác Đội trong năm học 2015-
2016, bầu Ban chấp hành và triển khai kế 
hoạch năm học 2016-2017.

*Ngày  18/12, học sinh 4A1 tham gia giao 
lưu tại Lễ ra mắt tạo chí Pi của GS Ngô Bảo 
Châu. Sự chủ động, tự tin trong phần giao 
lưu của các bạn Nhật Minh, Đan Phượng, 
Quỳnh Anh, hay việc xung phong làm MC 
cùng dẫn trò chơi “Ảo thuật toán học” của 
bạn Lê Bách để lại nhiều ấn tượng cho các 
vị khách tại buổi giao lưu này.

 *Từ 19/12 - 21/12: Ban lãnh đạo Hệ thống 
GD Ban Mai vui mừng được đón thầy Ross 
Kennedy - Hiệu trưởng trường College 
Street Normal School (CSNS) - Newzea-
land đến thăm và làm việc. Thầy Ross Ken-
nedy đã mang đến những phương pháp học 
tập thực chất, phương pháp xây dựng các 
hoạt động tư duy, nâng cao tính trách nhiệm 
của học sinh đối với việc học tập, dạy học 
trong môi trường học tập kiểu mới... 

*Ngày 22/12, chuyên đề thể dục cấp Quận 
diễn ra tại trường Ban Mai nhằm giúp các 
giáo viên bộ môn trong quận có cơ hội giao 
lưu, nâng cao trình độ chuyên môn trong 
giảng dạy.

 *Ngày 23/12, Lễ hội mùa đông 2016 diễn 
ra với  triển lãm Quốc kỳ 38 nước đón Noel 
trên thế giới, phần thuyết trình sự am hiểu 
của học sinh  cùng những tiết mục ca nhạc, 
nhạc kịch đặc sắc để lại nhiều cảm xúc 
trong lòng mỗi BMSer.

 *Ngày 27/2: đến thăm làng tranh Đông Hồ, 
được trực tiếp trải nghiệm tìm hiểu về nghề 
làm tranh đang có nguy cơ bị thất truyền đã 
giúp học sinh khối 3 thêm yêu quý và gìn 
giữ một nét đẹp văn hóa của dân tộc, qua 
đó góp phần giữ gìn và bảo tồn một nghề 
quý, lâu đời của người Việt. Sau chuyến 
đi, đã có 244 sản phẩm tranh do học sinh 
tự tay làm, dự kiến dùng tổ chức triển lãm 
mang tên “Sắc màu dân tộc”,

 *Ngày 18/11: Lễ tri ân ngày 20/11 diễn ra trong không khí ấm 
áp và đầy tình yêu thương. Đặc biệt sự hợp lực của các bậc 
phụ huynh trong việc phối hợp làm MC và các công tác khác 
đã góp phần tạo nên thành công của chương trình.
 
*Ngày 26/11: Rất nhiều điều khơi gợi để mở dần tư duy mỗi 
thành viên về ước mơ và mục tiêu qua sự dẫn dắt khéo léo, 
tâm lý của cô Mai Thị Lan Anh đã giúp các CBGV trường 
Mầm non Ban Mai có thể chia sẻ, bày tỏ mọi tâm sự một cách 
thoải mái nhất trong buổi tập huấn “Mục tiêu của tôi”. Buổi tập 
huấn mang lại nhiều giá trị tích cực, truyền cảm hứng cho 
những niềm tin, tình yêu, quyết tâm trong lòng mỗi BMSers 
vào con đường giáo dục mình đã chọn và đang đi.

*Ngày 14-15/12: Khối Kitty và Misa tham quan trải nghiệm 
tại vườn bách thú Hà Nội. Hoạt động này giúp trẻ biết củng 
cố các kiến thức và kĩ năng về một số loài động vật (tên gọi, 
đặc điểm, cách ăn, cách di chuyển…), từ đó hình thành ở trẻ 
tình yêu thương với động vật; ý thức chăm sóc & bảo vệ động 
vật. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để trẻ mạnh dạn tự tin 
tham gia vào các hoạt động trải nghiệm để lĩnh hội kiến thức 
một cách tự nhiên.

*Ngày 20/12: Diễn ra hoạt động khám sức khỏe lần 2, năm 
học 2016-2017. Đây là hoạt động định kỳ quan trọng giúp 
kiểm tra sức khỏe toàn diện của học sinh, qua đó có thể phát 
hiện sớm các bệnh thường gặp ở các lứa tuổi để có biện 
pháp phòng và điều trị sớm, kịp thời.  
 
*Ngày 21/12:  Học sinh khối  tham quan, vui chơi tại khu vui 
chơi giải trí Tini World-Hồ Gươm plaza, nhằm giúp trẻ mạnh 
dạn, tự tin, có kĩ năng khi vui chơi tại nơi công cộng. yêu thích 
các hoạt động   nhà trường tổ chức, gắn kết tình cảm cô trò, 
bạn bè. Từ đó trẻ thêm yêu bạn, yêu cô, yêu trường lớp và 
thích đi học.

 *Ngày 26/12: học sinh khối Mickey tham quan tại Bảo tàng 
Hà Nội. Học sinh được tham quan, tìm hiểu bộ sưu tập của 
bảo tàng gồm: đồ đá, đồ đồng, gốm sứ các thời nhà Lý, Trần, 
Lê, Nguyễn…, thông qua đó giáo dục cho trẻ những kỹ năng 
và cách ứng xử cần thiết nơi công cộng: bảo vệ môi trường, 
biết đi theo đoàn, không chạy nhảy tự do; không chạm tay 
vào hiện vật biết trân trọng và bảo vệ giá trị văn hóa dân tộc.

*Ngày 10/12: Học sinh toàn trường tham gia thi tiếng Anh 
IOE cấp trường và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào: 
Toàn trường có 6 giải Nhất, 13 giải Nhì, 16 giải Ba, 25 giải 
Khuyến Khích.

*Ngày  14/12: Học sinh toàn trường cùng thầy cô trang trí 
Noel đón chào năm mới. Đây là một hoạt động hữu ích giúp 
học sinh tìm hiểu về văn hóa của nhiều nước trên thế giới. 
Cùng ngày, học sinh lớp 9 tham gia thi HSG môn KHKT cấp 
Quận. Kết quả sẽ được cập nhật sớm nhất trên website Ban 
Mai.  

*Ngày 16/12: Trường THCS Ban Mai có 2 thầy cô vinh dự 
nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận: Cô Lê Thị Thùy 
Dương đạt giải Nhì giáo viên dạy giỏi môn Toán và thầy Bùi 
Đăng Kết đạt giải Khuyến Khích giáo viên dạy giỏi môn Mỹ 
thuật.

*Từ ngày 16 – 17/12: Học sinh toàn trường tham gia kì thi 
học kỳ I.  

*Ngày 21/12: Học sinh tham gia kỳ thi Violympic Toán-Tiếng 
Anh. 

*Ngày 30/12: Học sinh tham quan dã ngoại cuối học kỳ tại 
khu căn cứ cách mạng ở Thái Nguyên, nhằm trải nghiệm, 
tìm hiểu những kiến thức văn hóa, lịch sử thực tế để hỗ trợ 
trong học tập. 

TIN VẮN MẦM NON TIN VẮN TIỂU HỌC

  TIN VẮN THCS

BAN MAI 24/7
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NGHỆ SĨ NHÍ 

 "Lòng tốt & sự dũng cảm"
Thể hiện những việc làm tốt và sự dũng cảm 
của mình qua tranh vẽ và các bài viết - đó chính 
là những minh chứng ấn tượng cho sự trưởng 
thành của mỗi học sinh Ban Mai qua từng tháng, 
từng chủ đề - hướng  tới sự phát triển nhân cách 
thông qua trải nghiệm.

BMSes Connection xin giới thiệu những bài viết, bức 
tranh ý nghĩa này của học sinh Tiểu học Ban Mai.

Ngọc Mai (4A4)

Quang Minh (2A3)

Minh Anh (4A4)

 Đức Anh (4A4)

Minh Ngọc (2A3)

Tuấn Anh (2A2)Đức Minh (2A2)

SẮC MÀU 
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❤️  LÒNG TỐT & SỰ DŨNG CẢM RẤT CẦN CHO CUỘC SỐNG. NÓ BIỂU HIỆN PHẨM CHẤT TỐT ĐẸP 
CỦA MỖI NGƯỜI.
❤️ HÃY NUÔI DƯỠNG NHỮNG HẠT MẦM CỦA LÒNG TỐT & SỰ DŨNG CẢM TRONG TRÁI TIM BẠN.VÀ 
ĐỪNG NGẦN NGẠI TRAO TẶNG TỚI BỐ MẸ, THẦY CÔ, BẠN BÈ & NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH.
❤️ BỞI LÒNG TỐT & SỰ DŨNG CẢM LÀ NHỮNG PHẨM CHẤT QUAN TRỌNG MÀ MỖI NGƯỜI CẦN CÓ 
ĐỂ CHUNG SỐNG VỚI CỘNG ĐỒNG.
❤️ HÃY NUÔI DƯỠNG NHỮNG HẠT MẦM CỦA  LÒNG TỐT & SỰ DŨNG CẢM TRONG TRÁI TIM BẠN

NGHỆ SĨ NHÍ 

Phương Anh (2A2)

Thục Anh (2A3)

Phương Chi (2A5)

Huệ Tâm (2A3)

Phương Ngân (2A3)

Quỳnh Trang (2A5)
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"Lòng tốt & sự dũng cảm" - chủ đề tháng 
12 đã lan tỏa từ thầy cô đến học trò và những 
người bạn đồng hành thân thiết. 

Những ngày cuối năm ùa về với biết bao công việc 
bộn bề gấp rút để khép lại một năm với những hoa 
thơm trái ngọt. Tập thể giáo viên tổ 5 đón nhận 
nhiệm vụ mới đó là tham dự kì thi giáo viên giỏi 
quận Hà Đông. Tất cả đều chủ động bắt tay vào 
công việc một cách khí thế và đầy trách nhiệm. 

Trong rất nhiều sự đồng hành của Ban giám hiệu, 
Ban chuyên môn nhà trường và đồng nghiệp, tôi 
thực sự cảm động về đội IT của nhà trường, những 
người luôn thầm lặng sau những cuộc thi, không 
quản thời gian, công sức và trí tuệ dành cho đồng 
nghiệp.

Để chuẩn bị cho cô giáo Bích Ngọc tham gia cuộc 
thi tốt nhất, bạn Trịnh Đình Trọng không chỉ đồng 
hành cùng tổ 5: chuẩn bị máy tính máy chiếu, màn 
chiếu, dây điện... mà còn động viên khích lệ tinh 
thần cả đội. Bạn theo chân tổ 5 sang trường bạn 
để kê bàn ghế, khảo sát thực tế rồi lại trở về trường 
kiểm tra máy tính, loa, âm thanh, ở lại đến 21 giờ 
tối mới về. Ngày hôm sau, 6 giờ 30 đồng chí đã có 
mặt sẵn sàng cho ngày mới - đến gần như sớm 
nhất trong cả đội.

Trách nhiệm, sự nhiệt tình, chu đáo của đồng chí 
đã khiến tập thể giáo viên chúng tôi vô cùng xúc 
động và như được truyền cảm hứng, tiếp thêm sức 
mạnh. Yêu thương cứ lan tỏa mãi. 

Không chỉ Đình Trọng, đồng chí Trịnh Phi Lâm 
cũng luôn thể hiện là một cán bộ IT đầy trách 
nhiệm trong hỗ trợ giáo viên trong trường, hỗ trợ 
các con học sinh trong các kỳ thi trên mạng Inter-
net. Cách làm việc, thái độ nhiệt tình, thân thiện 
của bạn luôn mang đến cảm giác an tâm, tin tưởng 
cho mỗi BMSer.

Tự hào và trân quý đội IT thân thiện và vô cùng 
đáng yêu của chúng tôi.

NGUYỄN THỊ MINH HẰNG (Tổ trưởng tổ TV5)

SAU NHỮNG THÀNH CÔNG
LẶNG THẦM 

CỦA BẠN

Từ trái qua phải: Thầy Đình Khoa (Cán bộ Truyền 
thông), Phi Lâm & Đình Trọng (Cán bộ IT) - những 
người lặng thầm luôn nhiệt tình đồng hành cùng 
hoạt động, sự kiện của các BMSer.

NGƯỜI  BAN MAI



Đến trường Mầm non Ban Mai, nhắc đến tên cô là 
nhắc đến một cô giáo trẻ 9X đầy năng động, nhiệt 
tình và thân thiện. Khi nghe đồng nghiệp chia sẻ 
vê cô, bạn sẽ hiểu vì sao cô lại được các con học 
sinh hết mực yêu quý, là niềm tin nơi cha mẹ học 
sinh. Cô là Vũ Xuân Hằng giáo viên lớp Mon.

Trở thành người giáo viên mầm non đồng nghĩa với 
bạn đã lựa chọn một công việc vô cùng đặc biệt trong 
ngành giáo dục. Người giáo viên mầm non tốt là người 
cùng lúc phải làm tròn rất nhiều vai trong một ngày: 
vừa là cô giáo dịu dàng với những bài dạy mở ra kho 
tàng tri thức mới lạ cho trẻ, vừa là người mẹ hiền chăm 
cho các con học sinh từng bữa ăn đến giấc ngủ. Để 
làm được điều đó, bạn cần giống như nhà tâm lý học: 
luôn biết  học sinh của mình thích gì, nghĩ gì và cần gì 
để trưởng thành. Sự thay đổi tâm lý, bướng bỉnh của 
trẻ là điều mà bạn luôn sẵn sàng đón nhận và dung 
hòa trong các hoạt động của con trẻ ở trường. Chỉ khi 
làm được điều đó bạn mới thực sự là người bạn được 
trẻ tin yêu mỗi ngày.

Nói như vậy để thấy rằng, nghề giáo viên mầm non là 
một trong những nghề rất vất vả.Ở đó cần có sự tận 
tụy, ân cần, dịu dàng và tình yêu thương của các cô 
giáo, đôi khi người giáo viên mầm non còn phải biết 
vượt qua áp lực của thời gian, của công việc. 

Vũ Xuân Hằng – cô giáo trẻ thuộc thế hệ 9X, không chỉ 
mang trong mình đầy đủ sự năng động sôi nổi và vui 
tươi của tuổi trẻ,mà còn là  tấm gương về sự cần mẫn 
chăm chỉ cùng tình yêu bao la với trẻ thơ. Vóc người 
nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn với đôi mắt tròn đen 
luôn ánh lên niềm vui và hạnh phúc khi đến trường là 
điểm nhấn khiến cho ai khi tiếp xúc với cô đều có thiện 
cảm về người giáo viên mầm non đúng nghĩa.  Cô 
luôn chủ động giúp đỡ người khác, coi đó như là niềm 
vui mỗi ngày. Hòa mình vào một hoạt động của cô trên 
lớp với học sinh, chắc chắn bạn sẽ phải trầm trồ thán 
phục cách cô dạy và chơi với trẻ. Đó là sự trộn hòa 
giữa  nhí nhảnh vui tươi của tuổi trẻ và sự ân cần, chín 
chắn như một người mẹ hiền.  

Có lần tình cờ đi qua khu vui chơi của nhà trường, 
bất chợt tôi đứng lại vì nhận ra cô đang tổ chức hoạt 
động ngoài trời cho các con học sinh. Cô giáo ấy cũng 
reo hò, tươi cười và hòa mình vào trò chơi của bọn 
trẻ. Tiếng cô lanh lảnh “Các bác ơi, tôi ở đây; bác nào 
muốn lên cầu trượt với tôi không”… 

Ấn tượng của tôi về cô giáo ấy thực sự rất đậm nét - 
một cô giáo trẻ đầy tài năng và tâm huyết. Nhìn cô vui 
đùa cùng các con học sinh, tôi cứ nghĩ cô sinh ra là để 
làm nghề giáo viên mầm non vậy. Cô chính là Vũ Xuân 
Hằng – giáo viên trường Mầm Non Ban Mai.

TÀI NĂNG & 
TÂM HUYẾT

NGÔ VĂN BẮC 
(Phó Hiệu trưởng Mầm non Ban Mai)



Con là một cậu bé 9 tuổi hơi nhút nhát nhưng ẩn chứa 
một nghị lực đáng khâm phục. Cô tự hào về học trò của 
cô Bùi Hữu Nhật Minh, học sinh lớp 4A3. 

Sáng thứ 2 đầu tuần tới lớp, tay phải con bó bột vì bị gẫy.
Cô giáo hỏi:

- Con có đau lắm không?

Ánh mắt vui vẻ, miệng nở nụ cười nhìn cô con trả lời: 

- Con có đau nhưng con muốn được đi học, con không nghỉ 
học đâu cô ạ.

Mẹ con nhìn cô và nói:

- Con thích đi học, xin phép cô giáo cho con ngồi trong lớp để 
nghe cô giảng bài, chắc con sẽ không viết được, con sẽ bù 
bài sau khi tháo bột.

Thế rồi những buổi học sau đó con phải viết bằng tay trái, lần 
đầu tiên viết bằng tay trái, con phải rất vất vả, gặp rất nhiều 
khó khăn, con viết chậm, chữ xấu hơn nhưng con luôn nỗ lực 
và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giờ giải lao, con 
không nghỉ, cứ cặm cụi viết và làm bài...Có những lúc con 
phải dừng lại, nét mặt nhăn nhó, cô cảm nhận là con đang rất 
đau, vội chạy xuống nói với con:

- Nếu con đau quá, con cứ nghỉ đi, cô sẽ giúp con bù bài sau. 

Cô lại nhận được một câu trả lời : 

- Con không sao, con làm được cô ạ.

Và rồi cuối mỗi buổi học con cũng hoàn thành hết được 
nhiệm vụ của mình trên lớp. Cô biết con phải cố gắng nỗ lực 
nhiều lắm lắm... 

Nhìn những bài tập con làm, những nét chữ con viết nắn 
nót run run, cô và các bạn vô cùng xúc động bởi con đã 
làm được cái điều mà chính cô đã nghĩ rằng con không làm 
được. Ý chí, nghị lực của con đã chiến thắng mọi khó khăn. 
Con thật sự là tấm gương sáng về vượt khó. 

Cảm ơn con vì con đã là học trò của cô!!!

TRẦN THỊ DIỆP (GVCN 4A3)

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

Ý CHÍ
 NGHỊ LỰC


