


CÔNG CHA, 
NGHĨA MẸ, ƠN THẦY

 “Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy chớ quên”

Từ đời xưa, con người đã được nuôi dưỡng trong 
lòng bằng những câu ca dao, tục ngữ như thế - vừa để 
tri ân “công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”, vừa để răn dạy, 
nhắc nhớ những điều hiếu đạo cần có trên hành trình 
lớn khôn của mỗi cuộc đời.

Nếu ví hạnh phúc tựa một chiếc cầu bập bênh của trẻ 
nhỏ, thì “công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy” là 3 điểm trên 
một đường thẳng để giữ thăng bằng, mang lại thành công, 
niềm an vui cho mỗi con người. Bởi từng ngày, từng tháng, 
từng năm – mỗi bước chân ta đi luôn có vòng tay, ánh mắt 
của mẹ cha cùng những viên gạch xây nền móng nhân 
cách, tri thức, năng lực nơi mỗi người thầy. Bởi vậy chẳng 
phải vô cớ mỗi khi khép lại một năm, mở ra một năm mới 
– 3 ngày đầu tiên ý nghĩa trong năm lại dành “mồng 1  
Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” trong truyền 
thống của người Việt.

Tại Hệ thống Giáo dục Ban Mai, NHÂN CÁCH là một trong 
những chìa khóa quan trọng đầu tiên để xây dựng, mở ra 
cánh cửa tâm hồn cho mỗi học sinh (bên cạnh TRI THỨC 
– NĂNG LỰC – SỨC KHỎE & TƯ DUY TOÀN CẦU).

Từ câu chuyện mỗi sáng ra sân cùng học cách chào cờ 
hát “Quốc ca” và “Người tôi yêu tôi thương” để thể hiện 
tình yêu nước, yêu thương bạn bè, thầy cô; khi chào thì cúi 
người theo góc 90 độ của học sinh khối Mầm non – 

đến những hoạt động trải nghiệm theo mỗi chủ đề để rèn  
luyện và hình thành nhân cách của học sinh khối Tiểu học 
– THCS như: Hiểu để yêu thương, Nói lời yêu thương, 
Lòng tốt và sự dũng cảm…v.v… Những chia sẻ của thầy 
cô và các bậc phụ huynh học sinh trên mỗi số Nội san Ban 
Mai chính là sự ghi nhận về dấu ấn trưởng thành từ yêu 
thương, lớn khôn bằng nhân cách của mỗi BMSer.
 
Tháng 1 – tháng mở đầu một năm mới, mở đầu một hành 
trình – HÀNH TRÌNH CỦA YÊU THƯƠNG DƯỚI MÁI 
NHÀ BAN MAI. Hành trình của 2017 là sự tiếp nối từ 
những thành công, tình yêu, ước mơ, khát vọng đã cống 
hiến, tỏa sáng trong năm 2016. Bước chân đi đến mục tiêu 
của ngày hôm nay, bao giờ cũng là bước chân tiếp nối từ 
những nỗ lực phía ngày hôm qua.

Bởi vậy, trong không khí ấm áp và thiêng liêng đầu xuân 
này, ý niệm về ‘công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy’ lại càng trở 
nên quan trọng và cần hơn bao giờ hết. Để tri ân những 
yêu thương đong đầy trong một năm cũ vừa qua đi, và tiếp 
nối, truyền cảm hứng, niềm tin cho một năm mới đang bắt 
đầu…

“Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày còn thơ”

BMSers Connection số Tết 2017 xin trân trọng gửi tới 
quý vị những sắc màu thật đẹp từ mỗi trái tim Người Ban 
Mai cùng chủ đề “Công cha – nghĩa mẹ - ơn thầy”.

BMSERS CONNECTION
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“Ban Mai tên trường em đó, ôi chiếc nôi tuổi 
thơ em”… Câu hát thân thuộc mang lại trong lòng mỗi 

BMSer cảm giác ấm áp, gần gũi, thân thương. Chúng con – những 
người con của THCS Ban Mai luôn tự hào vì được đóng góp sức mình 

trong 6 năm thành công của trường. Ban Mai đã giúp cho con những năm cấp 
II của mình trở nên ý nghĩa hơn. 4 năm qua, chúng con đã được trải nqua biết bao 

kỉ niệm vui buồn, xúc động. Ban Mai đã mang đến cho con những người thầy tận tâm, 
luôn yêu dạy chúng con bằng tất cả tình yêu. Những người thầy ấy đã truyền lửa cho 

chúng con, giúp chúng con tiến bước trên con đường tri thức.
Ban Mai cũng mang đến những người bạn tuyệt vời. Chúng con bên nhau như gia đình lớn, 
cùng chí hướng, mục tiêu Họ luôn sát cánh bên con, cùng chia sẻ với con, yêu thương, đùm 

bọc lẫn nhau. Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi là một thành viên 
của đại gia đình Ban Mai.

Trong không khí ngày sinh nhật trường, con xin thay mặt toàn thể học sinh trong 
trường chúc Ban Mai ngày càng lớn mạnh. Chúng con xin gửi lời cảm ơn chân 
thành đến các thầy cô đã dìu dắt chúng con có được ngày hôm nay. Cảm ơn 

những người bạn luôn bên ta trong mọi hoàn cảnh. Và đặc biệt cảm ơn 
trường THCS Ban Mai đã tạo cho chúng con một môi trường tuyệt 

vời, ấm áp như gia đình.

THANH THẢO (9A1)



Thầy PHÓ NHÁY

 
Và bình minh xòe nở

Và mây trắng đầy thềm
Người Ban Mai bay lên

Thơm hương từ nhân cách

Khi ta đưa tay mở ra những ô cửa, ánh sáng 
sẽ tràn đầy trong ta, hòa với ánh sáng của yêu 
thương và một tâm hồn “Tận trách nhiệm - Sống 
chân thành - Tâm thanh tịnh”...

Tháng 1 – tháng tiếp nối của một năm mới. Tháng 
1 – còn có những NGÀY TIẾP NỐI thật đặc biệt: 
Sinh nhật trường Mầm non Ban Mai (3/1), trường 
Tiểu học Ban Mai (25/1) và trường THCS Ban Mai 
(30/1). 

Để có được Hệ thống Giáo dục Ban Mai mang 
đến những thế hệ công dân đầy khát vọng với 5 
chìa khóa thành công bền vững: NHÂN CÁCH – 
TRI THỨC – NĂNG LỰC – SỨC KHỎE – TƯ DUY 
TOÀN CẦU, mỗi BMSer không thể không nhắc đến 
và tri ân cô Mai Thị Lan Anh – người thuyền trưởng 
trên con tàu mang đầy khát vọng, ước mơ, hết lòng 
vì học sinh và tìm mọi cách để đưa trường học trở 
thành thiên đường giáo dục.

“Ngày tiếp nối” – từ thường dành cho những người 
thầy vĩ đại. Ở đó, Con là sự tiếp nối của Mẹ. Mẹ là 
người truyền lửa, tiếp nối  cho ước mơ của Con – 
dõi theo bước đi của Con để nhìn nhận và tự hào.

13/1/2017 – ngày cô Lan Anh đón thêm tuổi mới, 
và cũng là một NGÀY TIẾP NỐI đầy ý nghĩa như 
thế – tiếp nối những hạnh phúc, cống hiến và yêu 
thương, tiếp nối những nẻo đường thành công mỗi 
BMSer đã có, để đi tiếp trong một mùa mới của cuộc 
đời cùng con tàu khổng lồ Ban Mai cùng sứ mệnh: 
Truyền CẢM HỨNG – Trao YÊU THƯƠNG – Tôn trọng 
SỰ KHÁC BIỆT – Tạo CƠ HỘI TRẢI NGHIỆM - Mang 
đến HẠNH PHÚC & THÀNH TỰU CAO.

 Những tấm thiệp, bức tranh trong nến, hoa, nụ 
cười… chính là những thương yêu ấm áp gửi vào 
tháng 1 để tri ân cô Lan Anh – người Thầy vĩ đại 
trong lòng mỗi BMSer suốt 9 năm qua.

Xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh ghi lại những tình 
cảm này, như lời tri ân về “Ơn Thầy” trong tháng chủ 
đề “Công cha – nghĩa mẹ - ơn thầy” tại Ban Mai.

TIÊU ĐIỂM YÊU THƯƠNG
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Thời gian vẫn trôi lạnh lùng với những vòng 
quay vô thủy vô chung. Và tôi có thể nhận thức 
được rằng, những năm tháng trôi qua vô tình rồi 
sẽ xóa nhòa đi những kí ức tươi đẹp nhất. Nhưng 
càng hiểu được điều đó, tôi càng quyết tâm, dù 
có xảy ra chuyện gì, dù cách nhau bao xa, tôi 
cũng quên người cô, người mẹ thứ hai của tôi – 
cô Trang.

Cô Trang là cô giáo dạy Vật lý và Công nghệ của 
chúng tôi. Khi được làm quen với cô, tôi thấy rất 
quen thuộc, có lẽ vì một phần nào đó, cô rất giống 
chị tôi. Cô có một thân hình bé nhỏ, hơi gầy. Nếu tôi 
và cô đứng cạnh nhau, chắc người ta sẽ không phân 
biệt được vì nhìn cô cũng rất trẻ trung. 

Tôi thích nhất đôi mắt của cô. Mắt cô không đẹp, 
không như mắt chim bồ câu, không lấp lánh như sao 
xa mà nó lại sâu lắng mỗi khi cô giảng bài. Mỗi khi cô 
giảng bài, nhìn vào đôi mắt cô, trong lòng tôi đều trào 
dâng một niềm kính phục và cảm thấy tình cô trò thật 
gần gũi, sâu sắc. Tuy nhiên, cô lại rất nghiêm khắc. 
Cô khiến tất cả các bạn trong lớp đều phải e dè, kính 
sợ, ngay cả những bạn nam nghịch ngợm nhất cũng 
bị cô “giữ cương”, dần trở nên ngoan ngoãn hơn. 
Trong lớp, dù có nói chuyện bé đến đâu, cô đều nghe 
thấy và lên tiếng nhắc nhở. 

Cô rất nghiêm khắc nhưng không phải vì thế mà cô 
khô khan, đối với tôi, cô là một cô giáo vô cùng sáng 
tạo. Cô thường là người đưa ra ý tưởng độc đáo 
cho các sự kiện quan trọng của nhà trường. Cô là 
Tổ trưởng Tổ Liên môn, phụ trách giúp đỡ học sinh 
trong cuộc thi có quy mô rộng lớn cấp thành phố, 

quốc gia như Khoa học kĩ thuật, Liên môn,… Tôi 
được gần gũi, thân thiết với cô hơn cũng vì lẽ đó. 
Qua những slide bài giảng được chuẩn bị đẹp đẽ, 
qua những cuốn sổ tay, file giáo án được chuẩn bị 
đầy đủ, tôi có thể cảm nhận được sự nhiệt huyết và 
tình yêu nghề của cô. Tôi nghĩ, cô là một hình mẫu 
chuẩn mực với câu “nghề giáo là nghề cao quý nhất 
trong tất cả các nghề cao quý”.

Trong mắt đám học trò chúng tôi, cô luôn là một 
người nghiêm khắc. Nhưng có một sự việc xảy ra đã 
khiến tôi phải có cái nhìn, cách nhận xét khác và thật 
mới mẻ về cô. Năm học lớp chín này, tôi và bạn Thảo 
quyết định tham gia cuộc thi Khoa học kĩ thuật để lấy 
kinh nghiệm, cô Trang là cô giáo phụ trách hướng 
dẫn cho chúng tôi. Cô cũng là người giúp đỡ của một 
đề tài khác nữa. 

Trong suốt quá trình làm bài, cô luôn động viên và 
khuyến khích chúng tôi. Tuy vậy, đến giờ nhớ lại, tôi 
cảm thấy tôi và Thảo chưa cố gắng hết sức, nói đúng 
ra, cô Trang còn quyết tâm hơn chúng tôi. Dù được 
cô nhắc nhở từ lâu, gần đến lúc phải nộp bài chúng 
tôi mới “nước đến chân mới nhảy”, cuống quýt làm. 
Trong những ngày cuối cùng đó, không chỉ chúng tôi 
tham gia cuộc thi mà cô cũng như là một trong những 
thí sinh. Dù có nhiều tiết dạy, chỉ cần giờ ra chơi, cô 
sẽ lập tức tìm gặp chúng tôi để trao đổi và động viên. 
Đêm trước ngày nộp bài, chúng tôi thức đến một giờ 
để làm xong rồi gửi bài cho cô, chúng tôi tưởng thế 
là đủ. Nhưng không, cô còn thức đến 4 giờ để hoàn 
thiện, chỉnh sửa sao cho bài được tốt nhất. 

Chúng tôi vất vả một thì cô phải vất vả gấp mười lần, 
trăm lần, vạn lần như thế. Khi gửi bài đi, cô nói với 
chúng tôi rằng, cô kì vọng vào bài của tôi và Thảo 
nhất, chủ đề hay, ý tưởng đầy đủ, thí nghiệm sáng 
tạo. Cô rất mong ngày báo kết quả, nhóm tôi sẽ là 
một trong những nhóm được vào vòng trong. Nhưng 
đúng là hy vọng càng nhiều thì khi thất bại sẽ càng 
đau…..

Kết quả được thông báo rất sớm. Những ngày cận 
kề, tôi luôn miệng hỏi thăm cô và rất hồi hộp khi cô 
nói “cô chưa nhận được gì”. Nhưng rồi một ngày,….
như bao ngày khác, vẫn là những slide bài được 
chuẩn bị cẩn thận, vẫn là một tiết học vui vẻ, vẫn là 
một cô Trang năng động, hăng hái giảng bài. Nhưng 
cuối tiết học, tôi lên hỏi cô về cuộc thi, tôi thấy mặt cô 
tái nhợt đi, giọng nói khô khốc, rời rạc và yếu ớt. “Có 
kết quả rồi con ạ!”.

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ 
VỀ THẦY TÔI

NGƯỜI BAN MAI
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Thấy cô như vậy, dự cảm có chuyện chẳng lành, tôi 
cũng không gặng hỏi thêm, tôi không muốn làm cô 
suy nghĩ quá. 

Cuối giờ, cô gọi tôi và Thảo ra nói chuyện. Gương 
mặt cô xanh xám, giọng nói cô lại nhẹ nhàng như 
đang rủ rỉ vào tai “Cô rất xin lỗi Phương và Thảo, các 
con không được vào vòng trong tham gia tiếp cuộc 
thi”. 

Thông tin này như sét đánh vào tai tôi, Nhưng đây là 
điều tôi đã chuẩn bị tâm lý, cuộc đời rồi sẽ có lúc phải 
thất bại, đây sẽ là một bài học cho chúng tôi. Bực 
bội có, thất vọng có, chán nản có nhưng tôi không 
buồn đến mức phải bật khóc. Lúc này, tôi chợt chú ý 
đến viền mắt hoen đỏ của cô, tôi chợt thấy chột dạ. 
Như thấy được ánh nhìn của tôi, cô Trang thừa nhận: 
“Trưa nay cô khóc rất nhiều khi nhận được kết quả, 
cô không biết nói với các con thế nào…” 

Và thật trớ trêu, cả hai đề tài cô phụ trách đều không 
được vào. Lúc này, tôi cảm giác má mình ươn ướt, 
tôi khóc, một cách đột ngột và kì lạ. Trong lòng tôi 
cảm thấy trống rỗng mà nước mắt cứ tuôn rơi. 

Tôi quay mặt đi, tôi không muốn để cô thấy tôi khóc, 
tôi không muốn cô lo. Cô cố gắng gấp mười, gấp 
trăm lần chúng tôi thì nỗi đau của cô cũng lớn gấp 
mười, gấp trăm lần chúng tôi. Những giọt nước mắt 
như nỗi niềm thương xót, nỗi ân hận mà chua chát. 

Tôi chỉ mong người duy nhất rơi lệ là tôi, những giọt 

nước mắt đắng ngắt này sẽ chỉ của mình tôi. Tôi an 
ủi cô, cô an ủi tôi nhưng chúng tôi như đang an ủi 
chính bản thân mình, những nỗi đau khác nhau bằng 
cách xoa dịu khác nhau. 

Xong rồi, tôi chạy đi, chạy khỏi nỗi hối hận, sự ăn năn, 
chạy khỏi đôi mắt sâu lắng hoen đỏ của cô. Tiếng cô 
gọi tôi như vỡ òa trong hành lang rộng lớn, tôi muốn 
ôm cô, muốn cảm ơn cô nhưng những giọt nước mắt 
cứ khiến tôi không thể quay đầu lại…..

Vào ngày chính thức công bố kết quả, tôi thấy được 
sự kìm nén của cô. Chỉ đến khi gần kết thúc buổi họp, 
cô mới nhẹ bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào, ngón 
tay xoa xoa đôi mắt,…

Thời gian dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể 
phá vỡ bức tường kí ức nếu chúng ta kiên quyết giữ 
gìn. Đây sẽ là kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên. Vì 
đây không chỉ là một lần thất bại đáng nhớ mà còn 
bởi vì cô Trang. 

Đằng sau vẻ nghiêm khắc trên bục giảng, cô là một 
người phụ nữ nhạy cảm, tinh tế, giàu cảm xúc. Thời 
khắc chia tay cũng đã gần điểm, tôi chỉ có thể tự dặn 
với lòng mình, dù có thế nào, cũng đừng quên những 
người lái đò đã đưa mình cập bến, những người đã 
phải rơi lệ vì thất bại của mình, vì sự nghiệp của 
mình.

PHẠM MINH PHƯƠNG (9A1)

Năm 2008, mình làm cùng cô Ngô Thị Thanh Tâm tại một 
trung tâm tiếng Anh do cô Mai Thị Lan Anh thành lập. Cô Tâm 
làm việc chính tại trường Ban Mai. Mỗi lần cô Tâm đến trung 
tâm, mình thấy khuôn mặt cô rất mệt mỏi, khiến mình băn 
khoăn tự hỏi: có muốn làm việc ở một môi trường như thế?

Rồi mình sang làm ở một ngôi trường dân lập khác. 2 năm, nhưng 
cứ lặng lẽ đi về như một cái bóng. Và khi nhận được lời mời của cô 
Tâm và cô Lan Anh, mình đã thử sức, vì không muốn làm một cái 
bóng lặng lẽ ở ngôi trường kia nữa.

Và đến Ban Mai, mình thấy đây thực sự như một ngôi nhà của 
mình. Mọi người vui vẻ, thoải mái, quan tâm lẫn nhau, yêu thương, 
tôn trọng nhau. Mình thấy được tâm huyết của Ban lãnh đạo nhà 
trường – những người có tài có tâm, luôn dành sự chăm sóc tới 
tất cả giáo viên, học sinh. Ở đây, mỗi học sinh được coi là một tài 
năng, luôn được trân trọng, khơi mở để phát huy hết mọi tiềm năng 
của bản thân.

Có những người đã hỏi mình: tại sao không vào biên chế, sao 
không chuyển sang trường nọ trường kia… Và mình không bao giờ 
có suy nghĩ sẽ rời khỏi Ban Mai. Đây sẽ là nơi mình dừng chân ở 
lại, và gắn bó.

NGUYỄN THỊ LÊ (GV tổ Tiếng Anh)

NƠI DỪNG CHÂN

NGƯỜI BAN MAI
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Tôm, Tép yêu của Bố! Thành công không tự 
nhiên mà có không ai cho chúng ta, nó đến từ 
nghị lực phấn đấu và cả tính kiên trì.

Hạnh phúc cũng thế, đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ 
là những nụ cười, sự chân thành, sự quan tâm, nó 
không bóng bẩy như ánh đèn sân khấu, sặc sỡ như 
loài hoa, không kiêu sa như váy áo. Hạnh phúc đến 
khi ta thành công.

Con yêu! Các con có biêt bố vui và hạnh phúc thê 
nào khi thấy các con đã trưởng thành đúng như kỳ 
vọng của bố. Nhớ những ngày đầu đến lớp của chị 
rồi đến em, các con đều sợ đi học, lạ lẫm với trường 
với lớp, với bạn bè, nhất là em Tép không chịu vào 
lớp dù cô giáo có vỗ về an ủi. Buồn cười nhất là khi 
thi tuyển vào lớp Kitty, cậu Tép nhà ta còn tè ra quần 
khi cô Hương phỏng vấn. Thế mà nay đã yêu trường 
yêu lớp, lúc nào cũng kể cô Hương, cô Mai…. Khi 
nhìn thấy bạn nào đó mặc đồng phục của trường là 
con kêu lên: Ban Mai trường em yêu.

 Còn chị Tôm - cô bé nhút nhát và ngại học ngày nào, 
nay bước vào năm học lớp 4, đã tiến bộ vượt bậc. 
Con thực hiện được lời hứa với bố là đạt các giải Nhì, 
giải Ba trong kỳ thi Violympic và Math-violympic cấp 
trường, giải khuyến khích cấp Quận Hà Đông trong 
năm lớp 3. Các con đã trở thành những BMSers thực 
thụ. Thành công hôm nay của các con là thành công 
của Bố.

Các con thân yêu của bố! 
Vượt qua những khó khăn, với bao lo toan và tính 
toán, nay gia đình mình đang có cuộc sống hạnh 
phúc. Bố biết mẹ và hai con thiệt thòi rất nhiều vì bố 
luôn đi công tác xa nhà. Chắc các con rất buồn khi 
không được bố đón mỗi buổi chiều, không được bố 
đẫn đi chơi những ngày cuối tuần. Bố biết điều này 
khi nhìn ánh mắt con trong những lần ít ỏi được về 
thăm nhà và đón con ở trường.

 Bố con ta có một thỏa thuận gì, các con nhớ không? 
Bố thì luôn nhớ đó là: các con học giỏi và có thành 
tích thì bố sẽ về nhiều hơn. Đấy nhé! Dịp thi Violym-
pic vừa rồi, cứ chiều tối lại, bố chạy xe gần 300 km 
để về kèm con học, đến gần sáng bố lại đi để kịp giờ 
làm. Bố vui và cũng thương con khi thức cùng bố đến 
1-2 giờ sáng học ôn. 

Viết đến những dòng này, bố đang thấy nghẹn ngào 

lắm. Cuộc đời bố là những chuyến đi xa, làm bạn với 
những con tàu và biển cả. Trong những đêm không 
ngủ, các con là điều bố nghĩ đến nhiều nhất trong hết 
thảy những gì bố có trong cuộc đời.

Con yêu thương! Nhớ lại ngày tìm trường cho các 
con học, bố đã suy nghĩ, tìm hiểu và mất ngủ nhiều 
để chọn ra ngôi trường phù hợp nhất, là điểm tựa 
để con gái học tập và phát triển, và sau này em Tép 
cũng thế. Đó là trường Ban Mai đó con. Ở đây có các 
cô mà con hay gọi là mẹ, có các bạn để yêu thương, 
có lớp học như căn phòng cổ tích, có thư viện là bầu 
trời ước mơ… 

Trong cuộc đời có những lúc đúng sai, nhưng một thứ 
bố đã đúng là chọn trường cho các con.
Các con không chỉ là niềm vui, mà còn là cuộc đời 
bố. Khi nào các con biết sống tốt, biết phấn đấu, chân 
thật, biết sống vui với mọi người thì các con sẽ hiểu 
điều này.  Bố dám khẳng định tình yêu bố dành cho 
các con không thua kém bất cứ người bố nào trên 
thế gian này.

Xứng đáng với tình yêu của bố, các con không ngại 
khó, ngại khổ, chăm chỉ học hành để có kiến thức, 
lao động sáng tạo, biết phấn đấu, hy sinh để có cuộc 
sống ý nghĩa và tốt đẹp hơn. Thành công và thành 
tích hôm nay mới chỉ là khởi đầu cho quá trình phấn 
đấu ngày mai.

Con gái và con trai yêu của bố!
Chiều nay biển nơi bố đứng thật thanh bình và đẹp. 
Những con sóng nối đuôi nhau xô bờ cát tinh khôi, 
nhẹ nhàng và dịu êm như lời ru của mẹ. Ở nhà, các 
con nhớ bố lắm phải không? Hãy vui lên nhé bé yêu. 
Hãy luôn là điểm tựa và hậu phương vững chắc, là 
BMSer trong lòng bố. 

Chúc các con ngoan, khỏe, học giỏi, biết thương yêu 
bố mẹ và mọi người, trở thành người có ích cho xã 
hội.  Đúng lời hứa, dịp tới này bố sẽ về, như một phần 
thưởng cho thành tích học tập các con đạt được, cả 
nhà ta sẽ đi đến trang trại và cùng nhau hưởng ngày 
nghỉ thanh bình.

Bố yêu các con nhiều.
 Hôn các con của bố

ĐIỀN QUANG DŨNG 
(PHHS Điền Quang Tùng – lớp Misa 7

& Điền Hồng Ngọc – lớp 4A4 )
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Thời gian trôi âm thầm lặng lẽ, thấm thoát 
đã gần 4 năm, rồi cô nhỉ. Giờ em đã là học sinh 
lớp 4  rồi, cũng đã lớn lên một tí tẹo và không 
còn khóc nhè nữa.
 
Nhớ ngày đầu tiên em được bố mẹ dắt đến trường 
Ban Mai, để học hành trang vào lớp 1. Trên đường 
đi vui ơi là vui, em tíu tít nói chuyện với cậu em 
trai, dù cậu ấy chẳng biết gì là đi học.  Nhưng khi 
bước chân vào lớp, em đã rất sợ và òa khóc cho 
dù có bố mẹ an ủi. Chỉ khi cô -người thầy đầu tiên 
trong đời của em, đến bên dịu dàng dắt tay, lau 
nước mắt và nói: “Hôm nay con có thêm một mẹ 
nữa, Cô sẽ chăm sóc và dạy con ở trường.”. Chao 
ơi! Em đã không còn khóc nữa và chăm chú nghe 
lời cô, được cô giới thiệu cho cả lớp, kèm theo lời 
khen xinh gái nhưng hơi còi. Ấn tượng đầu tiên 
của em về cô là người thẳng thắn, nhưng trong 
ánh mắt luôn chứa đựng yêu thương của người 
mẹ.

 Sau này khi vào học chính thức, em mới biết cô là 
người nghiêm khắc như thế nào. Có những lúc em 
rất sợ, có lẽ sợ hơn cả mẹ của mình ở nhà nữa. 
Cô yêu cầu học sinh phải chú ý lắng nghe. Cô cầm 
tay em uốn từng nét chữ, bắt đầu từ những chữ 
A, B, C… Cô giúp chúng em trang trí lớp, làm kế 
hoạch nhỏ. Cô dạy chúng em lễ phép, kính trọng 
người lớn và yêu thương em bé. Rồi chúng em đã 
biết vì sao cô nghiêm khắc. Vì cô muốn chúng em 
trưởng thành, học giỏi và là người tốt. Từ một cô 
bé nhút nhát, tự ti và hay tủi thân, Em đã trưởng 
thành và lớn lên từng ngày, yêu trường, yêu lớp, 
hòa nhập với bạn bè. 

Cô ơi! Em thay đổi từ những điều cô dạy dỗ. Cô 
luôn công bằng đối với từng học sinh, biết khuyết 
điểm của từng bạn để bù đắp kiến thức. Cô nâng 
đỡ và dìu dắt để chúng em được như hôm nay. 
Mọi lời khen hay góp ý của cô đều tế nhị và không 
bao giờ quá lời, điều này cho chúng em có nghị 
lực phấn đấu, tiến bộ không ngừng. 

Thành tích cho sự tiến bộ của em ngày hôm nay, 
đó là sự dạy dỗ của các thầy cô, đặc biệt là  từ lớp 
3A4, lên đến 4A4, sự đồng hành của bố mẹ em. 
Nhưng liệu có thành tích này nếu như ngày đó em 
không gặp cô - người thầy đầu tiên?

 Cảm ơn cô, người đã chắp cách cho những ước 
mơ của học trò. Em luôn cầu chúc cô mạnh khỏe, 
để tiếp tục dìu dắt thế hệ các em lớp Một, bắt đầu 
hành trang đầu đời.

Học sinh của cô:
ĐIỀN HỒNG NGỌC (4A4)

NGƯỜI THẦY 
ĐẦU TIÊN

Kính gửi cô Phạm Thanh Thơm 
– chủ nhiệm lớp 1A4 (năm học 2013-2014)

Học sinh Hồng  Ngọc (thứ 2, từ phải sang) cùng bạn bè 
và cô giáo chủ nhiệm lớp 4A4

 
Cô Phạm Thanh Thơm (áo đỏ, ngồi giữa) - Tổ trưởng tổ 
Tiếng Việt 1 cùng các cô giáo trong tổ.

 Hồng Ngọc và em trai Quang Tùng (Misa 7)
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Con gia nhập Ban Mai vào kỳ 2 năm học 
lớp 1 với bao bỡ ngỡ, nào trường mới, lớp 
mới, cô giáo mới, những người bạn chưa 
hề quen…Bố mẹ tuy đã làm hết sức để việc 
chuyển trường của con không phải là điều 
quá đột ngột với con, những vẫn không 
khỏi bất ngờ khi con đã hòa nhập rất tốt 
với môi trường mới. 

Kể từ ngày đầu tiên đến trường để tham quan, 
con đã luôn miệng “Trường Ban Mai của con” 
làm bố mẹ thấy vơi hết những nỗi lo mơ hồ về 
sự hòa nhập với môi trường mới của con - một 
cô bé rụt rè, nhút nhát.

Rồi ngày con đi học chính thức, bố mẹ bất ngờ 
với sự thích ứng của con, sự chủ động của 
con từ những việc nhỏ xíu hàng ngày. Con 
tự giác sắp xếp sách vở cho ngày hôm sau 
mỗi buổi chiều đi học về. Con tự giác làm bài 
tập cô giao để thật đĩnh đạc đưa vở nhắc nhở 
cho bố mẹ ký mỗi ngày. Con tự giác xây dựng 
những mục tiêu tháng, mục tiêu năm với thật 
nhiều quyết tâm. Cũng giống như bao bạn nhỏ 
khác, con đôi lúc còn ham chơi, còn cố làm bài 
tập thật nhanh, viết chữ thật láu để kịp đi chơi 
với các bạn, nhưng con không bao giờ bỏ qua 
lời nhắc nhở hoàn thành bài tập về nhà của cô. 
Mẹ mỗi ngày lại thêm ngạc nhiên về con - cô 
bé luôn để mẹ nhắc nhở từng việc nhỏ mỗi 
ngày. 

Những ngày tháng 3 đầy ắp hoạt động và các 
dịp kỷ niệm quan trọng, bố mẹ ngạc nhiên biết 
bao khi cô bé nhút nhát của bố mẹ lại chủ động 
đăng ký tham gia đội kéo co của lớp. Chứng 
kiến những niềm hân hoan của con khi được 
cùng các bác tham gia ngày hội thể thao ở 
trường, tự hào kể thành tích giải ba của lớp 
mà bố mẹ như được sống trong không khí náo 
nức cùng con. 

Chưa hết, cô bé nhút nhát, lúc nào cũng bị cô 
lưu ý là “nói nhỏ quá, đọc nhỏ quá” lại tự tin 
tham dự cuộc thi giọng đọc hay ở lớp, rồi được 
lựa chọn thi vòng loại cấp trường. Con liên tục 
làm bố mẹ ngạc nhiên vì sự cố gắng của con, 
sự nỗ lực vượt qua ngại ngùng khi đứng trước 
đông người của con. Trong thâm tâm, bố mẹ 
thấy biết ơn các thầy cô ở ngôi trường mới của 
con rất nhiều. Tư duy “chủ động”, “I can do it” 
hàng ngày cứ thấm dần vào con, như luồng 
không khí, như nguồn thức ăn con hấp thụ mỗi 
ngày, làm con biến chuyển, lớn lên từng ngày.

TRẦN THỊ THAO GIANG
(PHHS Vũ Trần Thụy Bảo – 2A9)

 Hãy tận tâm với 
những chuyện bé mọn, 
việc lớn sẽ chẳng phải 

điều xa vời...

 

Bố mẹ mong con mãi giữ những nếp tư duy, 
những sự cố gắng của con, bắt đầu từ những việc 
nhỏ xíu hàng ngày để tư duy chủ động, thói quen 
luôn cố gắng sẽ trở thành thái độ sống của con, 
giúp con gặt hái được những thành công. Cho dù 
mục tiêu của con có to lớn đến nhường nào vì mẹ 
tin chỉ cần: “Con tận tâm với những chuyện bé 
mọn, việc lớn sẽ chẳng phải điều xa vời” -  cô bé 
luôn mơ ước “sau này con trở thành một nhà khoa 
học” của bố mẹ ạ!

NGƯỜI  BAN MAI
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Vậy là đã kết thúc học kỳ I rồi đấy con ạ. Nhớ lại 
những ngày đầu con chưa quen lớp, quen bạn, đến 
lớp con còn khóc nhiều. Ban đầu mẹ cũng thấp thỏm 
lo âu, chạy lên chạy xuống để ngó vào lớp xem con 
thế nào. 

Nhưng rồi mỗi ngày mẹ thấy con một đổi thay, trưởng 
thành hơn, ngoan hơn. Đến lớp con biết tự cầm balo đi 
vào lớp và vẫy tay nói con chào mẹ. Hay về nhà con biết 
múa, hát, đọc thơ,còn rủ cả bố và mẹ múa cùng con, và 
chơi trò chơi giống các bạn trên lớp. Con cũng biết xếp 
giầy dép của cả nhà lên giá gọn gàng.

Có hôm về nhà con thấy mẹ nhặt rau liền chạy ra giúp 
mẹ. Mặc dù con chẳng biết làm đâu, nhưng mẹ vẫn vui 
lắm vì con biết giúp mẹ việc nhà. Hay cách con tự ăn 
cơm mà không cần bố mẹ giúp, cầm thìa và xúc rất gọn 
gàng. Mỗi buổi sáng con lại khoe với mẹ là con tự rửa 
mặt, rồi cầm khăn và hát líu lo, tự lau miệng, đánh răng. 
Cứ mỗi ngày trôi qua con lại dành cho bố mẹ đi từ ngạc 
nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Có hôm mẹ gọi: Na ơi! Con nói : Mai Chi chứ! Mẹ cười 
ôm con và hỏi: Con tên gì? Con trả lời : Ngô Hoàng Mai 
Chi, 2 tuổi, lớp Donald 1 , trường Mầm non Ban Mai. Oa! 
Mẹ thật sự ngạc nhiên luôn. Không ngờ mới 2 tuổi con 
đã biết tự giới thiệu về mình. Lễ sơ kết học kỳ 1, mẹ thấy 
con gái đứng trên sân khấu của Ban Mai đọc bài thơ " 
Con yêu mẹ". Tuy rằng con thấy mẹ liền khóc và chạy 
xuống với mẹ, nhưng chỉ một thoáng qua thôi mẹ đã thấy 
hạnh phúc lắm! Con gái mẹ cũng đã rất tự tin rồi.

Nhìn những hình ảnh trên lớp và những thay đổi của con 
từng ngày mà mẹ cảm thấy rất vui. Ban Mai không chỉ 
là  trường học mà còn là một mái nhà mà bố mẹ có thể 
tin tưởng tuyệt đối để gửi gắm tình yêu to lớn của mình 
nơi đây.  

VŨ NHƯ HOÀNG  
(PHHS Ngô Hoàng Mai Chi - Lớp Donal 1)

Kết thúc năm học đầu tiên của mẫu giáo, 
con gái mới chỉ tròn 30 tháng. Có lẽ con là 
học sinh đặc biệt nhất của cô, cô nhỉ. Nhớ lại 
ngày đầu năm học mẹ con đưa anh Việt đi khai 
giảng về và gặp cô, cô bảo: "Chị cho Ruby đi 
học đi, em rất vui nếu được trở thành cô giáo 
đầu tiên của con".

Và rồi con trở thành học sinh đặc biệt của các cô, 
của ngôi nhà Ban Mai khi mới tròn 20 tháng. Lúc 
đó mẹ đã phải hạ quyết tâm cao lắm khi quyết 
định cho con đi học, bởi khó khăn lắm sau 5 năm 
cố gắng mẹ mới có được em.

Những ngày đầu bỡ ngỡ với môi trường, cô giáo 
và bạn bè mới với con qua đi thật nhanh. Con hoà 
đồng cùng các bạn, vui thích khi đến trường cũng 
nhờ tình yêu thương của các cô. 30 tháng con đã 
biết tự xúc cơm ăn hơn hẳn anh Việt ngày bé. Con 
biết cất đồ dùng của mình rất ngăn nắp: quần áo 
để riêng, giầy dép để riêng.

 Thật hạnh phúc và may mắn cho con, khi cô giáo 
đầu tiên của anh Việt, giờ lại trở thành cô giáo đầu 
tiên của cô em gái, dắt cô em vào lớp.  Vẫn mãi 
mãi là cô, là Ban Mai - nơi bố mẹ có thể yên tâm 
trao gửi tình yêu của mình. Mẹ con cũng xin gửi 
lời cám ơn đến cô Hoà, cô Điệu và cô Thuý, và tất 
cả các thầy cô khác đã coi  bé Ruby như con của 
các cô, đã yêu thương và chăm sóc cho con.

PHẠM HỒNG SƠN 
(PHHS Trần Phạm Khánh An - Lớp Mickey 1)

(Gửi cô giáo Hoàng Vân 
- lớp Donal 1, năm học 2015-2016)

CON TRƯỞNG THÀNH 
SAU CHỈ MỘT HỌC KỲ CÔ GIÁO CỦA 

ANH VÀ EM

NGƯỜI  BAN MAI



12
Học tập trải nghiệm tại 
ATK Định Hóa - Tân Trào 

Ngày 30/12/2016 vừa qua, thầy và trò 
trường THCS Ban Mai đã có chuyến thăm 
quan làm chuyên đề dự án tại Di tích lịch 
sử ATK Định Hóa - Tân Trào.

Chương trình thú vị này đã đem đến cho 
học sinh những trải nghiệm giáo dục lịch 
sử vô cùng giá trị, giúp các con tích lũy 
thêm kiến thức về truyền thống cha anh.

 MANG THẾ GIỚI VÀO LỚP HỌC
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 5. Các bạn học sinh mầm non Ban Mai không những biết 
yêu thương, có nề nếp mà còn rất tự tin và tài năng nữa. 
Các con rất tích cực tham gia vào các hoạt động của lớp, 
trường và thể hiện được khả năng của mình qua các CLB 
năng khiếu...

TRƯỞNG THÀNH  SAU MỘT HỌC KỲ 
Với chủ đề năm học “Yêu thương và trưởng thành” các  cô giáo và các bạn nhỏ trường Mầm non 
Ban Mai đã đi được một nửa chặng đường với những trải nghiệm vô cùng ý nghĩa. Những hình ảnh 
này lưu lại những kết quả mà các con đã đạt được trong học kỳ 1 vừa qua, chúng mình cùng nhìn lại 
nhé! 

1. Khi đặt tay lên trái tim và hát vang bài hát quốc ca của 
đất nước mình dưới lá cờ đỏ sao vàng mỗi buổi sáng thứ 
2 các  côc giáo và các con cảm nhận được niềm tự hào 
thiêng liêng về tổ quốc mình. Đó cũng là bài học đầu tiên về 
tình yêu đất nước mà các con được học. Bài hát người tôi 
yêu tôi thương được cất lên thật nhẹ nhàng và ấm áp làm 
cho cảm xúc yêu thương tràn ngập với tất cả mọi người. 
Đó cũng là bài học yêu thương và một ngày mới bắt đầu. 

2. Với những hoạt một ngày ở trường, các được trải 
nghiệm và học được rất nhiều điều thú vị khác nhau. 
Những hoạt động này không chỉ giúp các bạn được mở 
rộng vốn hiểu biết mà còn là cơ hội để các bạn thể hiện 
những của chỉ yêu thương, lời nói yêu thương, sự chăm 
sóc yêu thương nhiều hơn với  gia đình, trường, lớp, cô 
giáo, các bạn; với cỏ cây, con vật và thế giới tự nhiên gần 
gũi xung quanh mình...

3. Thật là vui khi qua học kì 1 các con cũng đã có rất nhiều 
tiến bộ trong việc thực hiện nề nếp, phép tắc và những kĩ 
năng tự phục vụ hàng ngày.
 Các con say mê với những hoạt động lao động và cảm 
nhận niềm hạnh phúc khi mình nhận được thành quả từ 
những hoạt động  trải nghiệm thực hành cuộc sống hàng 
ngày (Chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, chờ đợi lần lượt, xỏ giày 
dép, cất ba lô, mặc áo, rửa tay….). 

4. Không những vậy ,các bạn cũng rất vui và yêu lao động. 
Các con biết giúp cô sắp xếp đồ  chơi, lau dọn bàn ghế, 
giá đồ chơi. Yêu lao động giúp tạo ra trái tim biết ơn. Các 
con biết nói lời cảm ơn, biết tri ân đến cha mẹ, thầy cô, các 
bạn ,với mọi người và thế giới xung quanh mình. Lời mời 
ăn hàng ngày nhắc nhở các con biết sống trong thế giới 
biết ơn.

Còn rất nhiều những thành quả tuyệt vời mà các con đã 
đạt được trong học kì I. Những tiến bộ và sự trưởng thành 
của các con là món quà yêu thương tuyệt vời nhất của các 
thầy cô giáo. Chúc các con sẽ có thật nhiều thành tích hơn 
trong học kỳ II.  

1

2

3

4

5

 MANG THẾ GIỚI VÀO LỚP HỌC
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 BMSer về nơi “Màu dân tộc 
sáng bừng trên giấy điệp”

 MANG THẾ GIỚI VÀO LỚP HỌC

Tranh Đông Hồ với giá trị nghệ thuật đậm chất dân gian đã đi vào 
sử sách, thơ ca, đi vào tâm hồn người Việt Nam. 

Đây là dòng tranh gắn bó và thể hiện sinh động xã hội nông nghiệp Việt cổ 
truyền, cuộc sống lao động của người nông dân bình dị, chất phác, phong 
tục, tập quán, sinh hoạt của người dân Việt. 

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 
trường Tiểu học Ban Mai thêm yêu quý và gìn giữ một nét đẹp văn hóa 
của dân tộc.   

Sau chuyến đi, 244 sản phẩm tranh do học sinh tự tay làm đã được trưng 
bày tại không gian hành lang tầng 4 - như một triển lãm mini với chủ 
đề ‘Sắc màu dân tộc”.

Hà Phương (3A7): Khi trên xe em thấy cảnh ở nông 
thôn thật đẹp, có những cánh đồng bát ngát và có 
những con bò. Điều làm em say mê, thích thú là có 
những chú vịt đang vui đùa với nhau.
...Về với làng tranh Đông Hồ, chúng em có cơ hội tìm 
hiểu về nét tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Mỗi bức 
tranh đều thấm đẫm tình cảm của từng nghệ nhân. 
Đó là buổi tham quan bổ ích.

Thùy Minh (3A6): Về làng tranh Đông Hồ là một trải 
nghiệm khó quên đối với em. Buổi sáng se lạnh ấy 
là ngày 27/12/2016. Những cơn gió thổi tóc chúng 
em bay lất phất. Những hàng cây nhẹ nhàng, rung 
rinh theo từng cơn gió.  Ngoài sân trường, chúng em 
đang tập trung lại từng hàng dọc thẳng. Tất cả các 
bạn đã sẵn sàng, đội mũ, tay cầm bình nước nhỏ 
nhắn. Lên xe thôi.
Người nghệ nhân chúng em được gặp là nghệ nhân 
Nguyễn Đăng Thế. Ông là người cuối cùng còn lưu 
giữ và duy trì nghệ thuật tranh Đông Hồ. Ông giới 
thiệu cho chúng em về nghệ thuật, lịch sử và cách 
làm tranh. Các bức tranh làm từ giấy điệp. Giấy điệp 
được làm từ vỏ của con điệp ở ngoài biển khơi. 
Tranh Đông Hồ có 5 màu chính: Màu đỏ làm từ bột 
sỏi đá trên núi cao, màu vàng từ cánh hoa hòe, màu 
xanh lá cây từ lá cây tram, màu trắng làm từ vỏ con 
điệp, màu đen từ than lá tre. Và chúng em đã được 
tự tay làm bức tranh mình thích, đóng dấu, ghi tên, 
mang về lớp.

Phúc Nam (3A6): Em rất vui khi được tham quan 
làng tranh Đông Hồ. Tại đây em được tự tay làm một 
bức tranh về cậu bé thổi sáo trên  lung trâu. Cảm 
giác lúc ấy thật tuyệt vời – khi tự tay mình có thể 
làm ra sản phẩm. Em sẽ không bao giờ quên được 
điều ấy. Đây là một trải nghiệm bổ ích. Nó giúp em 
có một suy nghĩ: “Nếu chúng ta chăm chỉ học tập thì 
cũng có thể làm được sản phẩm như một nghệ nhân 
thực thụ”.
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 XUÂN YÊU THƯƠNG 2017  KHỎE 5+ 

Hội chợ "Xuân yêu thương" 
từ lâu đã trở thành một  hoạt động 
truyền thống của Hệ thống Giáo 
dục Ban Mai - do trường Mầm non 
Ban Mai đăng cai tổ chức.
 
Hội chợ 2017 đã mang đến một không 
gian văn hóa lễ hội truyền thống ấn 
tượng với mỗi BMSer, từ đó giáo dục 
học sinh về tình yêu thương, biết giúp 
đỡ và chia sẻ với cộng đồng qua 5 
gian hàng chính:  Gian hàng ẩm thực; 
Gian hàng đồ chơi; Gian hàng sách 
đồ chơi cũ đồng giá; Gian hàng trò 
chơi trúng thưởng; Gian hàng nặn tò 

 Trong 2 ngày 19-20/01/2017, 
trường Tiểu học Ban Mai đã tham gia Hội chợ 

Xuân yêu thương 2017 với 2 gian hàng cộng đồng, bày 
bán các sản phẩm đồ chơi cũ và sách cũ được góp tặng từ thầy cô 

và học sinh trong trường. Với tinh thần “ Truyện tranh, sách cũ, đồ chơi 
xịn - Cũ người hai thẻ vẫn mới ta”, gian hàng đồng giá 02 thẻ (tương đương 

20.000 VNĐ) của nhóm học sinh trường Tiểu học Ban Mai không những đã thu 
hút được sự chú ý của rất nhiều “khách hàng” tham gia hội chợ mà chắc chắn 
còn đem lại sự hài lòng nhất định về sản phẩm và “chất lượng dịch vụ”. Sản 
phẩm đa dạng, mẫu mã phong phú, giá thành hợp lý cùng phong cách bán 
hàng chuyên nghiệp chính là những lời khen đến từ đông đảo phụ huynh 

tham gia hội chợ.  Tổng số sản phẩm bán được : 323 túi sản phẩm 
- tương đương 646 thẻ + 01 thẻ dư. Tổng số tiền góp vào 

quỹ Hội chợ : 6.470.000 VNĐ

Những tiết mục múa hát rực rỡ sắc xuân 
cùng ánh mắt, nụ cười hồn nhiên của học 
sinh trường Mầm non Ban Mai thể hiện niềm 
vui và sự yêu thích với Hội chợ xuân 2017

 Xin chữ luôn là một nét đẹp được các BMSers yêu 
thích. Rất nhiều những câu nói thể hiện tình yêu 
thương gửi tới thầy cô, gia đình được học sinh lựa 
chọn như: “Con yêu bố mẹ, Gia đình hạnh phúc, 
Chăm ngoan học giỏi”...

Gian hò trò chơi trúng thưởng của học sinh 
THCS Ban Mai thể hiện khả năng tư duy, 
sự nhanh nhạy, khéo léo cũng những nụ 
cười hài hước của mỗi BMSers..



16
BMERS TỎA SÁNGKHẲNG ĐỊNH CHÍNH MÌNH 

Học kì 1 năm học 2016-2017 vườn hoa Ban Mai vui mừng 
chào đón sự vươn cao vươn xa của 11 BMV, mỗi bạn đều 
mang trong mình những thành tích vô cùng đáng tự hào. 
Và đây là khoảnh khắc chúng ta cùng lắng nghe các bạn 
ấy chia sẻ về con đường thành công, về những gì các bạn 
đã đi qua, những gì đã đạt được và những gì còn dang dở.

 

Phạm Minh Phương – 9A1: “Ưu điểm lớn của các bạn 
học sinh Ban Mai là sự năng động, sáng tạo. Các bạn 
được tiếp cận với những phương pháp giáo dục tiên tiến 
của nước ngoài. Con ấn tượng nhất với chương trình học 
tập theo 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt. Chương trình 
kĩ năng này đã giúp chúng con rèn giũa những thói quen 
tốt để hình thành kĩ năng tốt. Bên cạnh đó, chúng con còn 
được tham gia những sự kiện ngoại khóa, tự chủ trong mọi 
công việc.”

Nguyễn Quốc Tuấn - 8A1: “ Học kì vừa qua rất tuyệt vời, 
tuy nhiên con vẫn cảm thấy tiếc một chút vì chưa đạt giải 
cao tuyệt đối trong một số kì thi, điểm số của một vài môn 
học chưa cao, con cũng chưa chủ động tham gia các hoạt 
động chung của trường. Mục tiêu học kì tới, cũng là mục 
tiêu trong năm mới 2017 của con là chủ động tham gia tích 
cực trong các hoạt động học tập, con sẽ tự xây dựng cho 
mình những mục tiêu cụ thể để phấn đấu, và điều quan 
trọng nữa là con phải cẩn trọng hơn khi làm bài”.

 
Nguyễn Phương Linh - 6A2: “Con đã trải qua rất nhiều 
khó khăn để có thể đạt BMV trong học kì 1, vì vậy con 
càng cảm thấy vô cùng tự hào và trân trọng khi nhận được 
danh hiệu BMV. Con sẽ luôn cố gắng để duy trì được danh 
hiệu này bằng cách: chăm chỉ học tập, cẩn thận khi làm 

bài, tích cực học hỏi, con sẽ nỗ lưc hết sức mình để không 
phụ lòng thầy cô, ba mẹ và để chính bản thân mình được 
khẳng định”.

Dương Minh Khuê -7A1: “ Điều mình tự hào nhất là mình 
đã chiến thắng được chính bản thân, không để những khó 
khăn cản bước tới đỉnh vinh quang. Mình muốn gửi lời cám 
ơn đến bố mẹ, thầy cô giáo và bạn bè đã luôn sát cành 
bên mình. Mình hi vọng học kì 2 mình sẽ tiếp tục phát huy 
được ý chí, tinh thần của học kì 1 để mang lại vinh quang 
cho gia đình, bản thân và nhà trường”
 

Nguyễn Hoàng Ngân – 6A1: “Thế mạnh của con là thuyết 
trình, con luôn phát huy thế mạnh đó trong công việc học 
tập một cách chủ động, điều đó khiến con nhớ được nội 
dung bài học và biết cách diễn đạt tốt hơn. Nhờ thế mạnh 
này con có thể giảng bài cho các bạn và giúp các bạn liên 
hệ bài học với cuộc sống thực tế để trở thành người co ích 
cho xã hội”. 

Liệu rằng các bạn nam sinh và nữ sinh có mang trong 
mình những thế mạnh khác nhau? BMV Nguyễn Phương 
Anh – 8A1 nhận định “Nữ sinh thường chăm chỉ và ít bị 
ảnh hưởng bởi các trò chơi giải trí, do vậy các bạn nữ 
thường thiên về cách học lý thuyết và sử dụng nhiều đến 
khả năng ghi nhớ. Ngược lại các bạn nam sinh hiếu động 
hơn nên thường thích cách học thực tế và trải nghiệm. Cả 
2 phương pháp trên đều mang lại hiệu quả học tập cao. 
Các bạn nữ nên học cách suy nghĩ thực tế, kết hợp với 
thực hành trải nghiệm để nâng cao tính ứng dụng trong 
đời sống. Các bạn nam sinh cũng cần chú trọng hơn đến lí 
thuyết để đạt hiệu quả cao hơn trong xử lý tình huống một 
cách bài bản”.

Mỗi năm học mới đến, các BMSers đều khao khát thắp lên ngọn lửa hi vọng và tạo động lực phấn đấu giành 
danh hiệu cao nhất: Bông Mai Vàng (BMV) – danh hiệu mang về cho các bạn niềm hạnh phúc, tự hào và cao 
hơn cả, đó là sự khẳng định một thương hiệu của chính bản thân mình. Những BMV thắp lửa và tỏa sáng thực 
sự là món quà vô giá đối với gia đình, nhà trường và các thầy cô giáo. Chính các bạn là người chủ động, sáng 
tạo và cống hiến. 



Nguyễn Nhật Minh – 9A2: “Đối với tôi, điều khó khăn nhất 
mà tôi từng gặp phải đó là việc  cân bằng giữa thời gian 
chơi và thời gian học . Nếu quá chú tâm vào việc học , 
học quá nhiều sẽ gây ra áp lực, căng thẳng và mệt mỏi . 
Ngược lại nếu chơi nhiều quá sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng 
tới việc học tập, sa sút nhanh chóng. Chính vì vậy để vượt 
qua rào cản thử thách đó , tôi đã tự mình làm một thời gian 
biểu hợp lí , chỉ để 1/5 thời gian dành cho việc hoạt động 
vui chơi còn 4/5 thời gian là để học . Thời gian biểu vừa 
có thể giúp tôi tập trung vào việc học, vừa bớt nhàm chán, 
căng thẳng”. 

Sự khoa học trong cách nghĩ và cách làm đã thực sự giúp 
các BMSers học tập hiệu quả và trưởng thành hơn rất 
nhiều. Việc giải trí cũng vô cùng quan trọng, nó sẽ giúp 
các bạn cân bằng tâm lý. BMV Trần Thị Yến Nhi –7A1 
chia sẻ: “ Sau mỗi giờ tan học, con thường đi chơi cùng 
các bạn hoặc chia sẻ những kiến thức khoa học với nhau. 
Việc đó vừa giúp con giải trí, xả stress sau một ngày học 
tập mệt mỏi mà cũng vừa giúp con có thể hiểu biết nhiều 
hơn về cuộc sống xung quanh ta. Nó sẽ giúp con trở thành 
một người khoa học hơn, thông minh hơn”. 

Nghiêm Thị Ngọc Minh – 9A2: “Thầy cô là người dìu dắt, 
dạy dỗ và định hướng cho con trên con đường học vấn 
đầy chông gai, thử thách. Con đã học được rất nhiều đức 
tính tốt từ những người thầy con yêu quí. Đó là sống có 
trách nhiệm với những việc mình làm, những gì mình nói, 
biết yêu thương mọi người, sống chủ động, có tinh thần 
tích cực và luôn mạnh mẽ, chủ động trong mọi hoàn cảnh”.

Nguyễn Quý Dương – 8A1: “Thành công không chỉ xuất 

phát từ sự nỗ lực của một người mà còn từ những lời động 
viên ,những lời yêu thương của người thân . Đối với con , 
thành công nào có được cũng từ những điều giản dị nhất 
,những điều giản đơn nhất từ những người yêu thương và 
gần gũi ta nhất. Cha mẹ con luôn cho con sự an tâm ,yên 
tâm trước mỗi kì thi, cho con những lời khuyên chân thành 
và ấm áp. Cô giáo chủ nhiệm luôn sát cánh bên con để 
con vững bước hơn nữa, chắc chắc và tự tin trước những 
câu hỏi. Nhưng có lẽ người ảnh hưởng lớn nhất đến thành 
công của con là cô giáo đã đồng hành cùng con trong cuộc 
thi KHKT cấp Thành phố. Cô chính là người bạn đồng 
hành vô cùng đặc biệt của con. Cô là người ấm áp từ trong 
tâm hồn, lời nói và cử chỉ thân thương .Cô luôn quan tâm 
và chia sẻ với con mọi chuyện trong cuộc sống. Những 
lúc con cảm thấy bế tắc và khó khăn, cô luôn ở bên con 
như một vị thần hộ mệnh, sẵn sàng trợ giúp con bất cứ lúc 
nào, tâm sự với con khi con căng thẳng, stress vì những 
cuộc thi cứ thế kéo đến,  yêu thương và quan tâm con. Cô 
là người luôn đứng sau ,âm thâm cổ vũ và động viên cho 
con những bài học đáng giá ,giản dị và đời thường . Định 
hướng cho con một con đường, chặng đường. Và cho con 
một ước mơ , một ước mơ mà con ấp ủ sẽ thực hiện , sẽ 
trưởng thành . Con muốn gửi lời cảm ơn tới cô vì những 
điều cô đã dành cho con”.

Những BMSers nhỏ bé mà có suy nghĩ thật trưởng thành, 
trong trái tim mỗi Bmers nói riêng và mỗi BMV nói chung 
đều luôn tự nhủ “Trong bối cảnh hội nhập giáo dục quốc 
tế, việc tiếp cận với bạn bè 5 châu quả thật không dễ dàng. 
Bởi vậy chúng ta cần chuản bị những hành trang cần thiết 
để bước chân vào đấu trường quốc tế. Là một học sinh 
theo tôi nghĩ ngoài việc chủ động trang kiến thức , bằng 
cấp ,các kỹ năng mềm cùng khả năng nói tiếng nước 
ngoại ngữ chúng ta cần tự tin ,năng động , không ỷ lại vào 
cha mẹ và quan trọng là phải nhìn nhận tình hình để biết 
đúng tình hình để biết được bản thân mình cần chuẩn bị 
những gì cho quá trình hội nhập . Bên cạnh việc am tường 
phong tục tập quán , bản sắc dân tộc mình . Chúng ta 
cần trang bị thêm những kiến thức thông dụng về văn hóa 
của 1 số quốc gia để mở rộng tầm nhìn , hiểu biết. Tôi tin 
rằng với những hành trang ấy bản thân tôi cũng như học 
sinh trên cả nước sẽ tiến gần hơn với cộng đồng quốc tế 
để trở thành công dân toàn cầu trong tương lai không xa” 
(Nguyễn Ngọc Linh – 9A2)

Mọi ước mơ đều có thể dẫn bạn đến thành công nếu bạn 
đủ dũng cảm, đủ quyết tâm theo đuổi nó. Học kì mới và 
một năm mới đang đến rất gần, chúng ta cùng chúc cho 
những đóa mai vàng tuyệt vời của Ban Mai sẽ tiếp tục tỏa 
sáng hơn nữa, và lan tỏa ảnh sáng đó đến những người 
bạn xung quanh mình. Chúc cho Ban Mai sẽ ngày càng có 
nhiều BMV xuất sắc.

Thực hiện: BÙI XUÂN LUÂN 
(Trợ lý BGH)
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Ngày 17/12, chia sẻ tại hội thảo Giáo dục trải 
nghiệm “Để học Toán không còn là cuộc chiến” 
- diễn ra tại trường Tiểu học Ban Mai, chị Phan 
Hồ Điệp, mẹ “thần đồng” Đỗ Nhật Nam cho biết, 
trước đây con chị rất không thích học Toán.

 “Cứ đọc đề Toán, Nam lại vặn vẹo không chịu làm 
bài. Ví dụ, bài yêu cầu tính vận tốc của xe, con sẽ 
bảo người ta đi thế nào là việc của người ta, sao 
mình phải tính hộ họ. Trên lớp có giờ kiểm tra môn 
Toán, con sẽ lấy lý do ốm và xin được nghỉ học”, chị 
Điệp kể.

Lúc đầu, bà mẹ trẻ rất nản khi con không tập trung 
học bài, ngồi vào bàn là xin phép đi uống nước, đi 
vệ sinh… Nhưng với suy nghĩ giống con cá nếu cứ 
bắt phải trèo lên ngọn cây thì có lẽ cả đời sẽ nghĩ 
mình là kẻ ngớ ngẩn, chị Điệp chấp nhận việc Toán 
học không phải niềm yêu thích của con. Chị để con 
phát triển theo đam mê ngôn ngữ, bên cạnh đó vẫn 
khuyến khích và tạo hứng thú cho con học Toán bằng 
cách gắn với những thứ xung quanh.

“Tôi dạy con học Toán bằng cách trải nghiệm với 
những thứ ở quanh mình, như cắt củ xu hào có thể 
cắt thành bao nhiêu hình chữ nhật, tính diện tích các 
hình ấy. Vừa dạy con cách tiết kiệm tiền, tôi vừa cùng 
con học Toán như hỏi nếu mỗi tháng tiết kiệm một số 
tiền giống nhau thì đến khi nào con có được 200.000 
đồng”, chị Điệp chia sẻ.

Việc thường xuyên để con đọc sách và thấy được vẻ 
đẹp của Toán học là cách chị Điệp giúp con dần hứng 
thú hơn với môn học này. Khi ra các đề Toán, chị luôn 
kết hợp với nhiều lĩnh vực, vấn đề để con vừa luyện 
tư duy đọc hiểu, vừa nắm được kiến thức về thế giới 
và đưa ra giải pháp khắc phục một số vấn nạn.

Cùng cách giáo dục bằng trải nghiệm của mẹ và sau 
này sang Mỹ học là cách tiếp cận thú vị của giáo viên 
như: đố học sinh ai giải bài nhanh hơn, đề nghị học 
sinh nếu tìm ra đáp án khác thầy thì báo cáo để thầy 
xem lại bài của mình, năm lớp 8 Nhật Nam rất thích 
học Toán.

Trả lời câu hỏi làm thế nào để trẻ không sợ học, kinh 
nghiệm của mẹ Nhật Nam là giờ học luôn bắt đầu 
bằng những thứ con thích học trước; hạn chế tối đa 
thúc “con đi học bài đi”; rèn cho con học trong môi 
trường không quá yên tĩnh và tạo ra các trò chơi đố 
con ngồi học được lâu, tập trung hơn.

“Dường như nhà trường đang hướng các con đến 
việc trở thành thợ giải toán nhưng tôi không chạy 
theo điểm số, áp lực thi cử ấy. Tôi không dạy Nam 
học trước hay cho tham gia trường chuyên lớp chọn 
để con được thoải mái học hành. Đặc biệt, tôi chấp 
nhận những điểm chưa tốt của con, luôn nhìn vào 
điểm tích cực để rồi đồng hành cùng con trong việc 
học”, người mẹ chia sẻ và nhấn mạnh bố mẹ là nhân 
tố quan trọng nhất giúp con hứng thú với học hành.

PGS.TS Chu Cẩm Thơ (Phó trưởng Bộ môn Phương 
pháp, Đại học Sư Phạm Hà Nội) cho biết, qua 
nghiên cứu có một thực tế là nhiều học sinh tiểu học 
hiện nay không thích học Toán, giải bài một cách thụ 
động. Giải pháp để các con hứng thú và làm chủ 
được Toán học là cho trẻ học trải nghiệm bằng các 
trò chơi, bài toán gắn liền với cuộc sống của trẻ. 

Theo TS Thơ, tri thức khám phá khi học qua các 
trò chơi có thể rất nhỏ nhưng giá trị con trải nghiệm 
được trong quá trình đó lại rất lớn vì con phát triển 
được cảm xúc, trí thông minh, tư duy logic… Đây là 
những điều không thấy được khi cho con giải một bài 
toán bằng phương pháp truyền thống.

 Mẹ  “thần đồng” Nhật Nam 
chia sẻ cách giúp con học Toán

(Bài đăng trên báo điện tử vnexpress.vn)

Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 300 phụ huynh

2 diễn giả chính (đứng giữa, cầm hoa): 
Chị Phan Hồ Điệp và Chu Cẩm Thơ

KHẲNG ĐỊNH CHÍNH MÌNH 



Chúc mừng 16 học sinh khối 2 trường Tiểu học và 8 
gương mặt trường Mầm non đã trở thành “Gương mặt 
thương hiệu Ban Mai School 2017”. 
 
 Với  gần 100 phiếu đăng ký tham gia - trải qua buổi casting 
chiều 10/1, các gương mặt ấn tượng, tự tin nhất đã  được vinh 
danh. Kết quả được Ban giám khảo chấm theo tiêu chí: Ngoại 
hình - Sự tự tin (giới thiệu bản thân, lý do tham gia) - Sáng tạo 
(3 tư thế chụp hình trước ống kính). 

Lý do tham dự chương trình của các bạn nhỏ thật đáng yêu:

- Con tham gia chương trình vì con muốn được toả sáng và 
"đắm chìm" trên sân khấu.
- Con muốn cả nhà con nhìn thấy hình ảnh của con và không 
những cả nhà con mà "cả họ" nhà con thấy ảnh của con.
- Con tham gia chương trình vì con muốn trường Ban Mai thêm 
nổi tiếng và xanh sạch đẹp.
- Con tham gia chương trình vì con muốn mình tự tin hơn và 
không còn nhút nhát như năm ngoái.
- Con muốn giới thiệu đồng phục của trường Ban Mai với các 
bạn trường khác.  
- Con muốn trường Ban Mai được nhiều người biết đến hơn nữa 
và nổi tiếng trên toàn thế giới.  
- Con muốn trường Ban Mai được tự hào. 

Học sinh được lựa chọn trở thành "Gương mặt thương hiệu Ban 
Mai school" sẽ có cơ hội: Xuất hiện trên Nội san nhà trường, 
Catalogue Hệ thống, Cẩm nang đồng phục và các ấn phẩm 
quảng bá của Hệ thống giáo dục Ban Mai; Tham gia các hoạt 
động trình diễn thời trang trong các sự kiện lớn và các buổi chào 
cờ (nếu có hoạt động trình diễn thời trang) của nhà trường. 

Đây là hoạt động nhằm xây dựng hình ảnh BMSers tự tin, gọn 
gàng và đáng yêu trong bộ đồng phục học sinh; đồng thời tạo 
cơ hội cho các bạn học sinh có khả năng sáng tạo, phong cách 
tự tin và sẵn sàng thể hiện bản thân để thổi hồn vào bộ đồng 
phục của nhà trường.

GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
 BAN MAI SCHOOL 2017

 
 Danh sách các gương mặt được lựa chọn:

Nguyễn Anh Thư - Kitty7; Nguyễn Minh Anh - Misa 1; Lê Ngọc 
Diệp - Misa 5; Nguyễn Ngọc Diệp - Misa 5; Lê Đức Tùng Lâm - 
Kitty 1; Hoàng Khánh Linh - kitty 1; Phạm Phương Trang - Kitty 
5; Nguyễn Thành Duy Anh - Misa 8

Nguyễn Hoàng Minh - 2A3; Lê Quang Minh - 2A3; Đỗ Tường Chi 
- 2A4; Bùi Khánh Hoàng - 2A4; Vũ Mai Phương - 2A5; Hoàng 
Ngọc Phương Chi - 2A5; Kim Ka Hee - 2A5; Hoàng Phan Thế 
Anh - 2A5; Bùi Phạm Phương Trang - 2A5; Nguyễn Vũ Thảo 
My - 2A5; Nguyễn Mai Anh - 2A8; Nguyễn Bảo Ngọc - 2A8; Đỗ 
Thành An - 2A8; Nguyễn Minh Đăng - 2A8; Khánh Đan - 2A8; 
Vũ Danh Hùng - 2A9; Vũ Trần Thụy Bảo - 2A9

KHẲNG ĐỊNH CHÍNH MÌNH 
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NƠI THỰC HIỆN ƯỚC MƠ ĐƯA ĐÒ TỚI BẾN

Năm 2016 sắp kết thúc, tôi nhớ lại chặng đường 
dài. Một năm cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc vui có, 
buồn có. Và cảm nhận tôi có nhiều nhất đó là hạnh 
phúc bởi tôi đã tìm được Ban Mai – ngôi trường lấy 
giáo dục Nhân cách học sinh lên hàng đầu.

Tháng 6 năm 2016, tôi bắt đầu làm việc tại Ban Mai. 
Dòng chữ đầu tiên tôi nhìn thấy đó là “Ban Mai – Khởi 
đầu vững chắc, tương lai vững bền”. Người đầu tiên tôi 
được gặp và cho tôi nhiều ấn tượng nhất đó là cô Dung 
– người mà sau chúng tôi gọi cô một cách thân thương 
là u Dung. Cô giống như người mẹ, cô quan tâm tôi rất 
nhiều. Những lời góp ý chân thành của cô cho tôi nhớ 
mãi: “Dạy học không đơn thuần là truyền thụ kiến thức 
mà cần truyền cảm hứng và tình yêu thương tới học 

sinh”. Đó là những điều tôi chưa từng biết.

Ban Mai còn là nơi giúp tôi trau dồi kiến thức và ng-
hiệp vụ sư phạm. Tôi được tham gia rất nhiều khóa tập 
huấn,  nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng 
nghiệp. Điều đó thể hiện nhiều hơn ở cuộc thi chuyên 
môn giỏi. Mọi người cùng giúp nhau làm đồ dùng, cùng 
nhau lên những tiết dạy ấn tượng và bổ ích cho học 
sinh thân yêu. Các cô giáo Ban Mai rất tâm huyết và 
sáng tạo, luôn tìm ra những điều mới mẻ trong tiết dạy 
của mình. Tất cả coi Ban Mai như một gia đình lớn – nơi 
mà các cô sống hết mình với nghề dạy học cao quý.

Gắn bó với Ban Mai đã hết một học kỳ. Tôi càng thêm 
yêu quý nơi đây. Bởi càng làm việc, tôi càng cảm thấy 
mình nhận được sự yêu thương chân thành của học 
sinh. Các con hằng ngày, hằng giờ được học cách yêu 
thương. Các con được tham gia các giờ học trải ng-
hiệm lí thú: trải nghiệm làm bánh trung thu để xây dựng 
thư viện, trải nghiệm một ngày mang bụng bầu để hiểu 
mẹ, trải nghiệm làm thầy cô để hiểu sự vất vả của thầy 
cô giáo….Tất cả nhằm mang lại giá trị về lòng biết ơn 
với bố mẹ, thầy cô, bạn bè. Và đó là đích mà Ban Mai 
muốn các con học sinh hình thành trong suốt quá trình 
học tại mái trường này.

Ban Mai – nơi cho tôi thực hiện ước mơ đưa đò tới bến.

ĐÀM THỊ QUỲNH MAI
(GV tổ Tiếng Việt 1)

Năm nay con là học sinh lớp 9 trường THCS Ban Mai. 
Trong 4 năm vừa qua, con ấn tượng với rất nhiều điều, 
nhưng điều mà con tâm đắc nhất là SỐNG CHỦ ĐỘNG (Be 
Proactive). Học ở Ban Mai, con thấy mình trưởng thành, 
tự tin hơn. 

 Ở Ban Mai, những người để lại ấn tượng nhiều nhất trong 
con là thầy Anh Tuấn(dạy Âm Nhạc); thầy Phan Điển (dạy Thể 
dục) vì những bải giảng của thầy luôn truyền cảm hứng cho 
chúng con khi học. 

 Tại Ban Mai, NHÂN CÁCH là điều mà các thầy cô rất quan 
tâm và muốn học sinh hướng đến, cho học sinh cơ hội trải 
nghiệm, rèn luyện nhân cách thông qua nhiều hoạt động, sự 
kiện. Con nghĩ, việc rèn luyện và hình thành nhân cách đối với 
một học sinh là rất quan trọng, vì nhân cách tốt sẽ làm nên 
một con người tốt, còn nhân cách xấu sẽ làm nên một con 
người xấu.

NGUYỄN KIM MINH (9A1)

LỜI TỰ SỰ CỦA 
HỌC SINH LỚP 9

 GƯƠNG MẶT TRANG BÌA
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Thời gian trôi nhanh quá, vậy là đã hơn 6 năm mẹ 
con mình gắn bó với mái trường – ngôi nhà – tổ ấm 
Ban Mai. 

Mẹ còn nhớ như in ngày con tròn 2 tuổi, mẹ quyết định cho 
con đi “bộ đội”. Vì là con trai đầu lòng nên con được cả 
nhà “đặc biệt quan tâm và chiều chuộng” lắm. Để chuẩn 
bị cho con “nhập ngũ”, mẹ đã phải tham khảo rất nhiều 
người, chọn cho con một mái trường mà mẹ cảm thấy yên 
tâm nhất. 

Mẹ đã “lục tung” cả quận Hà Đông, đến từng trường mầm 
non để xem cơ sở vật chất, xem một ngày con ở trường 
con được ăn, học ra sao… Cái duyên của mẹ con mình 
chỉ được dừng lại khi mẹ bước chân vào Ban Mai và mẹ 
đã quyết định cho con theo học ở đây.

 Ngày chuẩn bị cho con đi học, mẹ lo lắng không nguôi, rời 
xa vòng tay mẹ con có ngoan không? Có được ăn, ngủ đủ 
giấc không? Biết bao câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu mẹ, 
chẳng khi nào mẹ thôi ngừng nghĩ về con. Ngày đầu tiên 
đi học, sau khi con vào lớp, mẹ chỉ biết đứng trốn một góc, 
nhìn qua cửa sổ, thấy con khóc mẹ cũng khóc rất nhiều. 
Buổi thứ hai, con vẫn bám cô để khóc, mẹ đã định nghỉ 
làm để cho con về nhưng các cô đã động viên mẹ “chị cứ 
đi làm đi, chiều chị có thể đón con sớm một chút là được”. 
Mẹ gạt nước mắt và đi làm.

Những lo lắng ban đầu của mẹ đã dần tan biến hết. Chỉ 
sau một tuần con đã quen trường, quen lớp, thầy cô và 
bạn bè. Nhìn con lớn khôn từng ngày, thích đi học, và chỉ 
sau 2 tháng con đã xin mẹ cho con đi xe bus của trường, 
mẹ thực sự bất ngờ về sự tự lập của con. 

Thời gian cũng cứ thế trôi đi, mẹ luôn thầm cảm ơn các 
cô giáo - những người mẹ hiền thứ hai của con ở trường 
Mầm non Ban Mai đã giúp con những bước đầu tiên vào 
đời.

Hành trình khởi đầu vào lớp 1 - trường Tiểu học Ban 
Mai của con luôn được các cô gửi gắm yêu thương. Con 
không những được trang bị kiến thức, mà còn được trang 
bị kĩ năng sống, biết yêu thương và chia sẻ với mọi người. 
Sức khỏe cá nhân của con lúc này không được tốt, nhưng 
không vì thế mà làm con lùi bước. Giải Nhì cuộc thi Math 
Violympic cấp Quận là món quà vô giá con giành tặng mẹ 
và các thầy cô Ban Mai.

Lên lớp 2 con thế nào? Mẹ tin rằng, cả hai mẹ con mình 
đều cảm thấy nhẹ nhàng. Mẹ không còn phải lo lắng như 
những ngày đầu, con đã biết tụ lo hết những vấn đề liên 
quan đến việc học của mình, có trách nhiệm với nhiệm vụ 
cô giao, biết giúp đỡ bạn bè  trong học tập và tự tin đăng 
ký mọi cuộc thi của nhà trường. 

Dù chưa kết thúc năm học 2016-2017 nhưng những nỗ 
lực của con trong học kỳ 1 vừa rồi đã làm cho mẹ rất vui. 
Vượt qua gần 300 bạn học sinh cùng khối, con lọt vào Câu 
lạc bộ Toán tuổi thơ, giành hai giải Nhì cuộc thi Violympic 

và Violympic Math, tiếp tục ôn luyện để sang tháng 2 đi thi 
cấp Quận. Là một trong 16 học sinh khối 2 đại diện cho 
“Gương mặt thương hiệu Ban Mai”, con còn đại diện cho 
lớp 2A8 – Chủ tịch hội đồng Tự quản đi họp hàng tháng, 
cùng làm việc với thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu và đội 
hoa tiêu của nhà trường. 

Đặc biệt, trong ngày lễ thành lập Công ty của bố mẹ vừa 
qua, con đã xuất sắc nhận được học bổng Thăng Long. 
Niềm tự hòa của mẹ khi bác Chủ tịch Công đoàn nhắc 
nhở “Nhớ cho con mặc đồng phục trường khi nhận giải 
nhé”. Đúng như những gì con nói khi tham gia buổi casting 
của Nhà trường: “Con muốn trường Ban Mai được nhiều 
người biết đến hơn nữa và nổi tiếng trên toàn thế giới”. 
Ngay lúc này mẹ lại tự nhủ “Quyết định của mẹ đúng đấy 
chứ? Mẹ con mình đã đi đúng đường con nhỉ?”. 

Mẹ luôn đồng hành cùng con, dành thời gian cùng con ở 
mỗi hoạt động của trường, lớp. Và những lúc như thế, mẹ 
như được “quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ”, vui 
mừng trước thành tích học tập của con và “nhảy cẫng” 
trước những khoảnh khắc đẹp mà thầy Phó nháy đã ghi 
lại được.

Với chủ đề “Yêu thương và Trưởng thành” của năm học 
này, mẹ tin con mẹ sẽ học hỏi được nhiều hơn, hoàn thiện 
hơn về nhân cách, sẽ là hạt giống tốt cho xã hội. Mỗi ngày 
con đến trường là một niềm vui, được lớn lên, trưởng 
thành cả về tri thức, kĩ năng sống và nhân cách con người.

Mừng sinh nhật Ban Mai tròn 9 tuổi, mẹ con mình cùng 
thổi nến để chúc cho tất cả các thầy cô giáo Ban Mai luôn 
mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người. Chúc 
Ban Mai ngày càng vững mạnh, tạo nền móng vững chắc 
cho tương lai, đúng như khẩu hiệu Ban Mai “Khởi đầu 
vững chắc – Tương lai vững bền” con yêu nhỉ?

NGUYỄN HƯƠNG GIANG 
(PHHS Đỗ Thành Anh - 2A8)

TỪ YÊU THƯƠNG CỦA BỐ MẸ
 VÀ THẦY CÔ...

 GƯƠNG MẶT TRANG BÌA
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NHẬT KÝ ẢNH

4. Chúc mừng 
bạn Phạm 
Hoàng Quân lớp 
4A2 vừa đoạt 
giải Nhất Soro-
ban Quốc tế tại 
Hàn Quốc.

1. Ngày 25/12/2016 tại Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã 
diễn ra hội thi Cờ tư lệnh Khu vực mở rộng 2016 do Liên đoàn Cờ 
Việt Nam và Viện bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức. Vượt 
qua các kỳ thủ  người Australia, Đoàn VĐV thành tích cao Quân đội, 
các kỳ thủ đến từ trường Sỹ quan chính trị, Trường THCS Phúc Diễn, 
Trường THCS Đại Mỗ và nhiều đơn vị mạnh khác,  đoàn  BMSers 
đã giành được 3 Huy chương vàng (Thế Anh – 7A2, Vũ Linh – 6A2, 
Nhật Minh – 9A2) , 1 Huy chương bạc (Trường Thịnh – 7A1), 5 Huy 
chương đồng (Yến Nhi – 7A1, Thành Trung – 9A1, Trường Giang 
– 7A2, Viết Khải – 9A2, Kế Bách – 6A2) và 6 giải Khuyến khích (  
Hoàng Dương, Đức Tín và Hải Nam - 7A3, Trung Kiên –7A1, Phú 
Quang –9A2, Quang Huy –9A1). Thành tích trên của các BMser tiếp 
tục khẳng định tính trí tuệ, hiện đại và sự toàn diện trong nhiều mặt 
của nhà trường nói chung và học sinh nói riêng.  

2. Một ngày cuối tuần thật an bình, không quá lạnh, các 
bạn nhỏ lớp Sen Trắng trường Mầm non Đức Trí đã được 
cùng bố mẹ đến tham quan trường Tiểu học Ban Mai, khám 
phá không gian Thư viện, khu vực Cây tri ân, bảng BMSer 
Connection, khu phòng học chức năng, bếp ăn, bể bơi.... Và 
đặc biệt là tại phòng của lớp Quốc tế 1I1, các bé đã được 
khám phá không gian, đồ dùng của các anh chị lớp 1 của 
Ban Mai, giao lưu và tự tin thể hiện thật tốt những điều về 
phép tắc, tri thức, nhân cách đã được học ở trường Đức Trí 
với cô trợ lý BGH của trường Ban Mai.

5-6.Sáng 5/01, BGH trường Mầm non Ban Mai phối hợp với trung tâm nghiên cứu ứng dụng & huấn luyện PCCC, cứu 
nạn, cứu hộ tổ chức chương trình tập huấn cho học sinh. Các vấn đề liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy 
như: Phân biệt ngọn lửa, đống lửa; các nguy cơ có thể dẫn đến cháy nổ; các biển hiệu, màu sắc ở những nơi chỉ dẫn 
thoát hiểm, phát hiện ra đám cháy, hô hoán báo động; sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng thoát khỏi đám cháy...

1

2

5 6

3

43. Trải nghiệm gói bánh chưng tại lớp học, tham gia ngày hội 
Mâm cỗ đoàn viên, dọn nhà đón Tết… Đó là những hoạt động 
thường niên tại Hệ thống GD Ban Mai, giúp các BMSers hiểu và 
thực hành nhiều hơn những nét đẹp trong văn hóa truyền thống 
của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về.

BAN MAI 24/7
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*Ngày 27/12/2016, học sinh khối 3 học 
tập trải nghiệm tại Làng tranh Đông Hồ 
(Bắc Ninh). 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 30/12/2016, Lễ kết nạp Đội viên 
đã diễn ra tại Nhà tưởng niệm Hồ Chí 
Minh (Vạn Phúc, Hà Đông) dành cho học 
sinh khối 4-5.

*Ngày 7/1/2017, học sinh lớp Sen Trắng 
trường Mầm non Đức Trí đã được cùng 
bố mẹ đến tham quan trường Tiểu học 
Ban Mai, khám phá không gian Thư viện, 
khu vực Cây tri ân, bảng BMSer Connec-
tion, khu phòng học chức năng, bếp ăn, 
bể bơi.... Và đặc biệt là tại phòng của lớp 
Quốc tế 1I1, các bé đã được khám phá 
không gian, đồ dùng của các anh chị lớp 
1 của Ban Mai, giao lưu và tự tin thể hiện 
thật tốt những điều về phép tắc, tri thức, 
nhân cách đã được học ở trường Đức 
Trí với cô trợ lý BGH của trường Ban 
Mai.

*Chiều 10/1,  buổi  casting “Gương mặt 
thương hiệu Ban Mai school” - năm học 
2016-2017 đã lựa ra được 16 gương 
mặt học sinh khối Tiểu học, 8 gương mặt 
khối Mầm  non. Đây là hoạt động nhằm 
xây dựng hình ảnh BMSers tự tin, gọn 
gàng và đáng yêu trong bộ đồng phục 
học sinh; đồng thời tạo cơ hội cho các 
bạn học sinh có khả năng sáng tạo, 
phong cách tự tin và sẵn sàng thể hiện 
bản thân để thổi hồn vào bộ đồng phục 
của nhà trường.

*Sáng 11/1,  112 học sinh Trường Tiểu 
học và 7 học sinh Trường THCS Ban Mai 
đã hoàn thành bài thi Đánh giá tư duy 
toán quốc tế. Theo đánh giá của Ban tổ 
chức, học sinh làm bài rất nghiêm túc, 
luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành bài 
thi.

Buổi chiều, đại diện học sinh là Chủ tịch 
Hội đồng tự quản của các lớp đã có buổi 
làm việc cùng thầy cô giáo trong BGH 
& Đội hoa tiêu nhà trường về việc triển 
khai chủ đề tháng 1-2/2017: Công cha – 
nghĩa mẹ - ơn thầy. 

Cũng tại buổi gặp này, thầy cô còn tạo 
cơ hội cho các con thể hiện mong muốn, 
đưa bất cứ vấn đề nào các con muốn 
thảo luận tại cuộc họp. Sau khi tất cả 
cùng thống nhất, đã chọn vấn đề: “Chia 
sẻ nỗi buồn” của bạn Phương Trang 
(2A5) để cùng chia sẻ. 

3 nỗi buồn được học sinh đưa ra, trong 
đó có 2 nỗi buồn (của Phương Trang 
- 2A5 và Danh Hùng - 2A9) là bởi sau 
cuộc thi Casting “Gương mặt thương 
hiệu Ban Mai”, cả 2 bạn đều được lựa 
chọn, nhưng các bạn thấy buồn, đồng 
cảm với những bạn cùng lớp chưa có 
may mắn được lựa chọn. Cách các con 
diễn đạt, thể hiện rõ về thói quen số 4: 
Tư duy cùng thắng, thói quen số 5: Hiểu 
rồi được hiểu - đã được vận dụng tự 
nhiên, linh hoạt trong cuộc sống hàng 
ngày của học sinh.

Hoạt động này tạo cơ hội giúp học sinh 
tự tin khi làm việc, giao tiếp cùng thầy cô, 
đồng thời được thầy cô lắng nghe, tôn 
trọng ý kiến, tự bản thân nảy sinh nhu 
cầu mong muốn được thực hiện những 
công việc bồi đắp thêm về tư duy và 
nhân cách trong cuộc sống, tư đó chủ 
động về chia sẻ, truyền cảm hứng cho 
bạn bè cùng lớp thực hiện.

*Chiều 12/01, đoàn giáo viên toán học 
Hàn Quốc đã đến tham quan và giao lưu 
với Ban Giám hiệu trường Tiểu học Ban 
Mai. Đoàn chia làm 3 nhóm, dự giờ tiết 
Toán tại các lớp 3A7, 4A5, 5A6, đồng 
thời cho học sinh trải nghiệm về cách 
học toán của học sinh Hàn Quốc. Thông 
minh, tự tin, tình cảm, mến khách là 
những ấn tượng học sinh Ban Mai để lại 
trong lòng đoàn khi rời lớp.

*Ngày 15 /1:  Với mục tiêu không chỉ 
100% CMHS nắm được kết quả quá 
trình học tập và rèn luyện của con mình 
trong HK1 và Định hướng cho con trong 
HK2 ; 100% CMHS nắm được tình hình 
chung của lớp, của trường và của Hội 
CMHS lớp, trường - Ngày hội CMHS 
cuối học kỳ 1 (2016-2017) của trường 
Tiểu học Ban Mai là cơ hội để 100% học 
sinh được thể hiện sự trưởng thành sau 
một học kỳ không ngừng nỗ lực, tiến bộ. 

Các bậc PHHS đều rất hài lòng, đánh giá 
cao hình thức họp 1-1-1 giữa cô giáo – 
học sinh – cha mẹ. Theo các bậc PHHS, 
điều này giúp bố mẹ - con cái - cô giáo 
gần gũi, hiểu rõ mọi thông tin cần trao 
đổi, lắng nghe học sinh và hiểu học sinh 
hơn; qua đó con cũng tự tin để nhìn lại 
hành trình mình đã đi qua và tiếp tục đặt 
mục tiêu cho học kỳ mới.

*Ngày 18/1, học sinh khối 5 học tập 
trải nghiệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh: 
Nghe thuyết trình, tìm hiểu về cuộc đời 
của Bác Hồ và báo cáo lại bằng các sản 
phẩm học tập theo nhóm. 

*Sáng 19/1, gói bánh chưng đón Tết 
diễn ra tại tất cả các lớp 1 -5 là hoạt 
động thường niên tại Hệ thống GD Ban 
Mai, giúp các BMSers hiểu và thực hành 
nhiều hơn những nét đẹp trong văn hóa 
truyền thống của người Việt mỗi dịp Tết 
đến xuân về.

*Ngày 21/1, Gala ‘Tết yêu thương – 
Tết sum vầy” đã diễn ra, dành cho toàn 
bộ CBGV trường Mầm non – Tiểu học 
Ban Mai. Chương trình tổng kêt và trao 
thưởng cho thành tích, hoạt động của 
các BMSers trong năm 2016, đồng thời 
thể hiện tình cảm, sự gắn kết qua nhiều 
hoạt động, quà tặng nhân dịp Xuân 
2017.

*Ngày 24/1: Học sinh Tiểu học Ban Mai 
đã có trọn vẹn một ngày tưng bừng 
không khí vui tươi và ấm ấp áp yêu 
thương cùng chùm sự kiện diễn ra trong 
ngày: Mừng sinh nhật Ban Mai 9 tuổi, 
Lễ sơ kết Học kỳ 1, Mâm cỗ đoàn viên, 
Ngày hội trò chơi dân gian, Dọn nhà 
đón Tết. Các hoạt động này đã mang lại 
những khoảnh khắc ý nghĩa, hạnh phúc 
cho mỗi BMSer.

*Ngày 26/12/2016,  khối Mickey đi thăm quan tại Bảo tàng Hà Nội. 
Hoạt động  giúp khơi gợi ở trẻ lòng tự hào về truyền thống dân tộc, 
tình yêu quê hương đất nước. 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 28/12/2016:  khối Missa thăm vườn thú Hà Nội. Hoạt động 
không chỉ  giúp trẻ khám phá thế giới động vật, mà còn giúp học sinh 
trải nghiệm kỹ năng bảo vệ môi trường và thực hành kỹ năng chào hỏi 
với người lớn tại nơi công cộng.

 *Sáng 5/1/2017 diễn ta tập huấn Phòng cháy chữa cháy cho học sinh 
– do trung tâm nghiên cứu ứng dụng & huấn luyện PCCC, cứu nạn, 
cứu hộ thực hiện tại Ban Mai. Hoạt động giúp các bạn nhỏ tìm hiểu về 
các vấn đề liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy như: Phát 
hiện ra đám cháy, hô hoán báo động, sử dụng bình chữa cháy và đặc 
biệt là kỹ năng thoát khỏi đám cháy!
 
*Chiều 7/1, ngày hội CMHS cuối HKI (2016 – 2017) diễn ra. Các bậc 
CMHS được xem những hình ảnh hoạt động của con mình trong học 
kỳ vừa qua và kết quả đánh giá các chỉ số phát triển chiều cao, cân 
nặng cũng như các thành quả đạt được khi con tham gia các câu lạc 
bộ. Ngoài ra, CMHS cơ hội được tìm hiểu những chương trình giáo 
dục của nhà trường, các hoạt động trọng tâm và định hướng trong 
học kỳ II.   
 
*Ngày 13/1: Lễ sơ kết HK1 diễn ra, vinh danh những thành tích, sự 
trưởng thành của học sinh trong học kỳ vừa qua, tạo động lực phấn 
đấu trong học kỳ tới. 

*Ngày 18/1, học sinh Mầm non trải nghiệm tìm hiểu hoạt động gói 
bánh chưng, và thưởng thức không khí Mâm cỗ đoàn viên.

*Ngày 20-21/1, Hội chợ Xuân yêu thương đã diễn ra, mang đến một 
không gian văn hóa lễ hội truyền thống ấn tượng với mỗi BMSer, từ 
đó giáo dục học sinh về tình yêu thương, biết giúp đỡ và chia sẻ với 
cộng đồng . 

 
*Ngày 21/12/2016 cuộc thi Toán Violympic cấp Trường diễn ra. 
Trên mặt trận Toán tiếng Việt, bốn bạn xuất sắc dẫn đầu là: Nguyễn 
Hoàng Ngân (K6), Kiều Nguyễn Thế Anh (K7), Vũ Việt Hoàng (K8), 
Nghiêm Thị Ngọc Minh (K9). Về phía Toán Tiếng Anh, khối 6 vinh 
danh: Nguyễn Chí Thành, khối 7: Phan Trung Kiên. Gay cấn và đặc 
biệt là khối 8, với gần mười người đạt điểm tối đa 300, bạn Nguyễn 
Quốc Tuấn đã xuất sắc về nhất với chỉ số phụ về thời gian. Khối 9, giữ 
phong độ ổn định, Nghiêm Thị Ngọc Minh một lần nữa lên đứng đầu 
một cách xứng đáng. Thật là một kì thi đầy cảm xúc, chúc các bạn 
lại gặt hái nhiều thành công, tỏa sáng hơn trong kì thi Quận tới đây.

*Ngày 25/12/2016, học sinh Ban Mai tham gia hội thi “Cờ tư lệnh Khu 
vực mở rộng 2016”, giành 3HCV, 1 HCB, 5 HCĐ, 6 giải khuyến khích.  

*Ngày 30/12/2016, thầy và trò trường THCS Ban Mai đã có chuyến 
thăm quan làm chuyên đề dự án tại Di tích lịch sử ATK Định Hóa - Tân 
Trào. Chương trình thú vị này đã đem đến cho học sinh những trải 
nghiệm giáo dục lịch sử vô cùng giá trị, giúp các con tích lũy thêm kiến 
thức về truyền thống cha anh.

*Ngày 7/1/2017 diễn ra Hội nghị cha mẹ học sinh các lớp, Học kỳ 1, 
năm học 2016 - 2017. Tại hội nghị, GVCN các lớp đã họp với PHHS 
thông báo và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Bên cạnh đó, 
PHHS cũng đã bày tỏ ý kiến, đánh giá và đề đạt nguyện vọng tâm tư 
về các con với GVCN. Cùng ngày, tại Trung tâm Tổ chưc sự kiện diễn 
ra Lễ sơ kết học kỳ 1, năm học 2016 -2017.  
 
*Ngày 13/1, đội Hoa tiêu trường THCS Ban Mai tổ chức chương trình 
khai mạc chiến dịch đọc sách “7 thói quen để thành đạt” của tác giả 
Stephen R. Covey. Đây là một trong những việc làm hết sức ý nghĩa 
mà nhà trường đang thực hiện trong kế hoạch phát triển, đào tạo con 
người, nâng cao văn hóa đọc sách cho CB-GV, từ đó truyền cảm 
hứng thúc đẩy tinh thần học tập cho học sinh.

*Ngày 14/1 diễn ra Hội nghị cha mẹ học sinh cấp trường. Hội nghị là 
nơi để đại diện Hội cha mẹ học sinh các lớp có thể lắng nghe, trao đổi, 
đối thoại với lãnh đạo nhà trường, đóng góp ý kiến cùng Hệ thống giáo 
dục Ban Mai xây dựng nhà trường ngày một phát triển.

*Ngày 20-21/1, học sinh THCS tưng bừng tham gia Hội chợ Xuân 
yêu thương 2017

*Ngày 24/1, Lễ kỷ niệm sinh nhật trường THCS Ban Mai 6 tuổi diễn ra 
để lại nhiều cảm xúc tự hào trong lòng mỗi BMSer, đồng thời truyền 
cảm hứng để tiếp tục tỏa sáng trong tuổi mới.

TIN VẮN MẦM NON TIN VẮN TIỂU HỌC

  TIN VẮN THCS

BAN MAI 24/7
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Trọng Quân (6A2)

Đức Minh (7A2)

Bảo Anh (4A2)

Ánh Dương (4A2)

Hạnh Liên (4A4)

MÙA XUÂN - MÙA TIẾP NỐI
Trường Ban Mai 
của em
Cho ngày mới tinh khôi
Cánh cửa trường rộng mở
Tô điểm một nhành mai
Đón chúng em tới lớp

Hành lang thật im ắng 
Vang lời giảng Thầy Cô
Chúng em cũng chăm chú 
Nghe lời cô học bài

Thư viện Fujiko
Đầy ắp sách và truyện
Mở ra bao kiến thức
Cho tầm hồn ngây thơ

Sân trường còn vương nắng
Và thật nhiều trò chơi
Để khép lại một ngày
Tại ngôi trường Ban Mai

NHẬT MAI (4A5)

MÙA XUÂN ƠI
Én bay đầy ngõ
Xuân đang theo về
Ở khắp làng quê
Cùng nhau đón Tết

Mùa đông vừa hết
Xuân ấm áp sang
Cành đào bố mang
Từ quê đã nở

Bó hoa rực rỡ
Mẹ trang trí nhà
Em dán tranh gà
Cậu em phụ giúp

Mùa xuân sum họp
Tết đến cửa nhà
Em thêm một tuổi
Gọi mùa xuân ơi

ĐIỀN HỒNG NGỌC (4A4)

Lê Thùy Dương (3A7)
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Tết đến rồi
Vui thật vui
Em theo mẹ
Đi sắm Tết
Đâyc chai rượu
Đây gói mứt
Biếu ông bà
Sang hàng hoa
Ôi rực rỡ
Nào là mai
Nào là quất
Thắm hoa đào
Em thích nhất
Hoa mai vàng
Mẹ cho em

Con heo đất
Và có cả
Bao lì xì.

Tết đến rồi
Được về quê
Thăm ông bà
Đi chúc Tết
Khắp họ hàng.
Tết đến rồi
Vui thật vui

NGUYỄN ANH THƯ 
(4A1)

Trần Hà Linh (3A7)

 Châu Anh (2A1) - Quỳnh Anh (4A1)

Minh Thư (4A1)

Mai Phương (2A5)

Kim Ánh (6A1)

Quỳnh Chi (4A4)

Hương Hiền (4A1)

TẾT ĐẾN RỒI



Từ 10/1/2017 - 15/1/2017 đoàn Giáo viên của Hàn Quốc 
(được thành lập từ Quỹ sáng tạo khoa học Hàn Quốc) gồm 
25 người và có chuyên môn giảng dạy trong bộ môn Toán 
học với mục đích giao lưu và chia sẻ những kiến thức và 
kinh nghiệm cũng như công nghệ trong việc giảng dạy bộ 
môn Toán tại các trường học. 

Chiều 12/01/2017, đoàn Giáo viên Toán học Hàn Quốc đã đến 
tham quan và giao lưu với Ban Giám hiệu trường Tiểu học Ban 
Mai. Đoàn chia làm 3 nhóm, dự giờ tiết Toán tại các lớp 3A7, 
4A5, 5A6, đồng thời cho học sinh trải nghiệm về cách học toán 
của học sinh Hàn Quốc.  Thông minh, tự tin, tình cảm, mến 
khách là những ấn tượng học sinh Ban Mai để lại trong lòng 
đoàn khi rời lớp.   

GIAO LƯU TOÁN HỌC
CÙNG GIÁO VIÊN HÀN QUỐC

ĐÁNH GIÁ TƯ DUY TOÁN QUỐC TẾ
Sáng 11/1,  112 học sinh Trường Tiểu học và 7 học 
sinh Trường THCS Ban Mai đã hoàn thành bài thi 
Đánh giá tư duy toán quốc tế. Theo đánh giá của Ban 
tổ chức, học sinh làm bài rất nghiêm túc, luôn nỗ lực 
hết mình để hoàn thành bài thi.

Cuộc thi "Đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế - 
IMAS" là hệ thống kiểm tra năng lực toán học toàn cầu 
dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở do Ủy Ban 
điều hành IMAS tổ chức, nhằm:
- Cung cấp một hệ thống đánh giá năng lực Toán học và 
một cuộc thi thử thách trí tuệ thông quaToán học cho các 
học sinh
– Phát triển hệ thống đánh giá kiểm tra năng lực Toán học 
tầm cỡ quốc tế để đo lường năng lực của học sinh trên cả 

3 góc độ: Kiến thức (Knowing); Khả năng áp dụng (Apply-
ing); Khả năng lý luận (Reasoning) của học sinh;
– Thúc đẩy việc học tập Toán học và phát triển Tư duy 
một cách hiệu quả tại cả 2 cấp Tiểu học và Trung học cơ 
sở thông qua một nền tảng đo lường và đánh giá kết quả 
được công nhận rộng rãi ở cấp độ quốc tế.

GLOBAL VIEW
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Năm 2006, 

hình ảnh, bài 
viết, sáng tác của các 

BMSers xuất hiện trên rất 
nhiều báo giấy và báo điện 

tử, trong đó có báo Nhi đồng 
và Thiếu niên Tiền phong - 2 

tờ báo dành cho học sinh trực 
thuộc cơ quan TW Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh. BMSers Connection 
số này xin giới thiệu những hình 
ảnh mới nhất về BMSer: Thầy 
Khoa (cán bộ Truyền thông) và 
bạn Vũ Phương Anh (5A2) cùng 
xuất hiện trên báo Thiếu Niên 
Tiền Phong - sô Xuân 2017, 

và bạn Nguyễn Ngọc Hà 
Chi trên ảnh bìa cùng 
một bài viết khá thú vị 

trên báo số 198.
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Hành trình lớn lên cùng những trải nghiệm thú vị của 
CLB “ƯƠM MẦM NHÂN CÁCH” - Dành riêng cho bé sinh 
năm 2011

Cha mẹ cần gì ở con trong những năm tháng đầu tiên của bậc 
Tiểu học? Có cha mẹ sẽ kì vọng con sẽ thành công với bảng 
điểm tốt? Có cha mẹ mong muốn con được phát triển toàn diện? 
Có cha mẹ chờ đợi mỗi ngày đến trường của con là một ngày 
vui?

Và chắc chắn mỗi cha mẹ đều mong muốn con là một người có 
tâm hồn đẹp, phẩm chất tốt, biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ 
với những người xung quanh, tự tin, tự lập, biết tự làm lấy việc 
của mình. 

CLB “Ươm mầm Nhân cách” với những câu chuyện kể đầy tính 
nhân văn hướng đến định hướng nhân cách cho học sinh trong 
giai đoạn chuyển đổi tâm lý, duy trì nét đẹp cho trẻ trong ứng xử 
hằng ngày, phát triển năng lực thành công trong học tập, trang bị 
các kĩ năng thiết yếu cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1.  Xuyên suốt 13 
buổi sinh hoạt tại CLB là:

*Những bài học giá trị cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một:

- Bài học về TÌNH YÊU THƯƠNG:
Trẻ biết yêu thương, tôn trọng, lắng nghe ông bà, cha mẹ, thầy 
cô;
Trẻ sống hòa đồng, thân thiện với mọi người xung quanh và môi 
trường;
Trẻ biết hợp tác với bạn bè, khoan dung với mọi người;
Trẻ sống trung thực. Khiêm tốn, giản dị.

-Bài học PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THÀNH CÔNG trong học tập: 
Phát triển tư duy Logic;
Phát triển óc quan sát;
Phát triển khả năng ghi nhớ;
Phát triển óc tưởng tượng, sáng tạo;
Phát triển khả năng ghi nhớ và diễn đạt.

- Bài học về KĨ NĂNG THIẾT YẾU cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1:
Kĩ năng làm việc với các đồ dùng học tập thông thường;
Kĩ năng phát âm Tiếng Việt, Tiếng Anh;
Kĩ năng đánh vần, viết các chữ phù hợp với lứa tuổi;
Kĩ năng tự chuẩn bị và quản lý đồ đạc cá nhân khi đi du lịch
Kĩ năng chấp hành nội quy, quy định.

* Không gian học tập không giới hạn:
Các bài học từ tình huống thực tế của học sinh; 
Các bài học từ câu chuyện của bộ sách “Ươm mầm nhân cách”;
Các giờ học ngoài trời;
Các bài học trong chuyến đi dã ngoại.
Các bài học trải nghiệm.

*Giáo viên Xuất sắc, Tận tình, Giàu trách nhiệm:
Giáo viên giỏi về phương pháp, nhiều năm kinh nghiệm;
Thân thiện, tận tình, chu đáo; 
2 giáo viên/ lớp: Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên Bán trú;
50% giờ học Tiếng Anh với Giáo viên bản ngữ.

*Cảm nhận kết quả đầu ra từng ngày thông qua:
Hành vi của trẻ tại gia đình;
Kĩ năng thực hành với đồ dùng học tập (cầm bút, mở sách, tư thế 
ngồi viết, …);
Khả năng phát âm, đọc chữ, đánh vần;
Khả năng ghi nhớ các câu chuyện kể;
Khả năng đếm số, làm các phép tính đơn giản;
Khả năng chuẩn bị đồ dùng;
Tự tin

CMHS có nguyện vọng cho con tham gia khóa học CLB “Ươm 
mầm Nhân cách” ghi tên và làm thủ tục với GVCN, P. Tuyển sinh 
hoặc online.
——————————————
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