


HỌC SINH BAN MAI 
CÓ TRÁI TIM VIỆT & TRÍ TUỆ TOÀN CẦU

Khát khao nuôi dưỡng những Thế hệ trẻ Việt Nam mang trong mình Trái tim Việt và Trí 
tuệ toàn cầu đã trở thành Tầm nhìn Hệ thống Giáo dục Ban Mai. 

Trái tim Việt là những giá trị cốt lõi của người Việt Nam: hiếu thảo, trân trọng giá trị bản thân và 
truyền thống gia đình, yêu quê hương đất nước, kiến tạo di sản và chia sẻ cộng đồng. 

Thế giới đang thay đổi mạnh mẽ và nhiều thách thức, Trái tim Việt sẽ là bản sắc dân tộc, là điểm 
tựa vững chắc, là bệ phóng thúc đẩy TRÍ TUỆ, mang đến HẠNH PHÚC và THÀNH TỰU CAO cho 
mỗi BMser.

Trên bước đường trưởng thành của mình, mỗi BMSer luôn sẵn sàng hội nhập thế giới. Trang bị cho 
mình những nguyên tắc bất biến và những tiến bộ không ngừng của khoa học,  là cách BMser vươn 
tới đỉnh cao trí tuệ toàn cầu. Sống chủ động, tư duy độc lập, hợp tác, thích nghi với mọi sự khác biệt 
và có năng lực lãnh đạo bản thân, sử dụng thông minh công nghệ thông tin, thành thạo Tiếng Anh, 
có tầm nhìn toàn cầu là những điều kiện vững chắc để BMSer thành công trong môi trường chuyên 
nghiệp và ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Những thử thách chúng ta đối diện ngày hôm nay không giống như những thử thách thế hệ trẻ sẽ 
đối diện vào ngày mai. Giữ trong mình “Trái tim Việt” và “Trí tuệ toàn cầu”, BMser sẽ luôn tự hào 
mình là người Việt Nam sẵn sàng hội nhập thế giới, tự tin viết những câu chuyện thành công của 
riêng mình. 

Nhà giáo MAI THỊ LAN ANH 
(Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu các cấp học chụp ảnh lưu niệm cùng cô Linda Perkins và Elizabeth Hutton 
-2 CEO giáo dục cấp cao Australia đến tư vấn cho những bước phát triển chiến lược tiếp theo của Ban Mai.
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THÔNG ĐIỆPTHÁNG 5

Một mùa hè nữa lại về theo gót tháng 
Năm, theo sắc phượng hồng thắp lửa trên sân 
trường đầy nắng. Và thêm một mùa chuyển 
cấp, chuẩn bị cất cánh đến với những nấc 
thang mới trong cuộc đời đang đến thật gần 
đối với các BMSers khối Misa, lớp 5 và lớp 
9 của Hệ thống Giáo dục Ban Mai cùng thật 
nhiều cảm xúc trong những ngày này: cảm 
xúc của sự TRƯỞNG THÀNH & TRI ÂN.

Có biết bao tháng Năm đã đi qua trong đời, 
nhưng những tháng Năm của mùa hè cuối cấp 
bao giờ cũng là khoảng thời gian đáng nhớ: 
Khép lại một chặng đường đã qua, mở ra cánh 
cửa mới trên hành trình cất cánh của mỗi ước 
mơ. Những ngày đầu còn lạ lẫm, rụt rè, bỡ ngỡ 
làm quen với trường mới, lớp mới, bạn mới – qua 
năm tháng được vun trồng dưới ngôi nhà Ban 
Mai – mỗi BMSer không còn là những cánh chim 
non ngập ngừng nép trong cánh mẹ nữa, mà đã 

vững vàng, cứng cáp hơn, sẵn sàng bay dưới 
ánh mặt trời. 

Đó là sự trưởng thành - trưởng thành từ yêu 
thương. Trưởng thành bền vững cùng 5 chìa 
khóa của mỗi học sinh Ban Mai: NHÂN CÁCH- 
TRI THỨC - NĂNG LỰC - SỨC KHỎE - TƯ DUY 
TOÀN CẦU.

Thầy cô đã không ngững nỗ lực làm tròn sứ 
mệnh của mình: Truyền cảm hứng - trao yêu 
thương - tôn trọng sự khác biệt - tạo cơ hội trải 
nghiệm - mang đến hạnh phúc và thành tựu cao.

BMSers Connection số tháng 5/2017 với những 
bài viết, hình ảnh thêm một lần nữa ghi dấu 
trưởng thành của mỗi BMSer cùng những lời tri 
ân sâu sắc gửi tới tất cả các thầy cô khi một năm 
học đang dần khép lại.

BMSers Connection

 TRƯỞNG THÀNH & TRI ÂN
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3 học sinh  từ trái sang: Nguyễn Ngọc Hà Chi (5A1), Nguyễn Vũ Đan Phương (5A5) Trần Ngọc Nhật Minh 
(4A1) lần lượt tham gia kỳ thi Quốc gia năm học 2016-2017 ở 3 cuộc thi: Math.Violympic,IOE, Violympic.

Năm học 2016b - 2017, trường 
Tiểu học Ban Mai có học sinh 
tham gia ở cả 3 kỳ thi Violympic, 
Math.Vilolympic, IOE cấp Quốc 
gia - và cả 3 học sinh đều đạt giải.

1. Trần Ngọc Nhật Minh (4A1) - 
Huy Chương Vàng - Giải toán bằng 
Tiếng Anh trên Internet.
2. Nguyễn Ngọc Hà Chi (5A1) - 
Huy Chương Bạc - Olympic Tiếng 
Anh trên Internet (IOE).
3. Nguyễn Vũ Đan Phương (5A5) - 
Huy Chương Đồng - Giải toán bằng 
Tiếng Việt trên Internet.

Đây thực là món quà lớn, không 
chỉ ghi dấu thành công, thể hiện sự 
trưởng thành mà còn là lời tri ân gửi 
tới  gia đình, nhà trường của các 
con học sinh. 

BMSers Connection số này xin giới 
thiệu 3 gương mặt trên qua những 
góc nhìn khác nhau của thầy cô, bạn 
bè, gia đình.

 4 BMSERS ẤN TƯỢNG NHẤT 
TRONG NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỞNG THÀNH TỪ BAN MAI 

Vậy là Nhật Minh của mẹ đã hoàn thành mục tiêu của mình 
khi giành Huy Chương Vàng kỳ thi Math Violympic quốc gia. 
Mẹ vui mừng khi trên mỗi bước đi con trưởng thành hơn, ghi 
những dấu ấn thành công cho gia đình và nhà trường.

Bốn năm con học ở trường Ban Mai vui có, buồn có nhưng hôm nay 
có thể thấy con có sự tiến bộ vượt trội , trưởng thành hơn rất nhiều, 
đặc biệt là môn Toán. Thương lắm khi mỗi lần thi cấp trường, cấp 
quận, cấp thành phố rồi đến cấp quốc gia con đều nói “ Vâng con sẽ 
cố gắng. Quyết tâm mẹ ạ!” 

Và mỗi lần như vậy con đều tự giác chăm chỉ luyện thi với các dạng 
bài hàng ngày. Con nói: “Mẹ ơi mỗi ngày con làm một chuyên đề, 
một đề thi mẹ ạ”. Con không làm một lúc nhiều bài mà kiên trì cần 
mẫn mỗi ngày làm một chút, một chút, kiến thức cứ ngấm dần vào 
con như vậy đấy. 

Thêm vào đó, Minh có biết là con may mắn được học các thày cô 
giáo thực sự là rất tâm huyết và yêu thương các con không? Cô Ngọc 
này, cô thường xuyên khuyến khích động viên và dạy bồi dưỡng các 
dạng toán từ dễ đến khó cho Minh này, cô Hương dạy tiếng Anh, cô 
Thủy chăm sóc bữa ăn giấc ngủ hàng ngày của con... Còn phải kể 
tới các bạn trong lớp luôn cổ vũ con nữa chứ. Mẹ nhớ năm ngoái 
khi con được cô Phương – Phó Hiệu trưởng nhà trường đọc tên lên 
nhận giải thưởng, cả lớp đã vỗ tay rất to, bạn nào cũng tự hào về 
con làm mẹ cảm động lắm. Con sẽ nhớ mãi các thày cô, các bạn ở 
trường Ban Mai con nhé.

      (xem tiếp trang 5)

NGƯỜI  BAN MAI
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Mẹ đánh giá cao việc Nhật Minh là đứa trẻ ngoan, 
biết nghe lời bố mẹ thày cô, và con có niềm đam mê, 
yêu thích môn Toán rõ ràng. Có thể nói việc học đối 
với con là niềm vui, là sự say mê, bốn năm trời con 
hầu như không nghỉ buổi học nào . Con hiểu rõ việc 
học là quan trọng nhất đối với con và con nói "Ưu tiên 
việc quan trọng ".

Đối với bố mẹ, cũng như các bậc cha mẹ khác luôn 
khuyến khích động viên con cố gắng làm hết khả 
năng của mình. Tuy nhiên, bố mẹ luôn song hành 
cùng con, không quá gây áp lực và thường là động 
viên kịp thời bằng những phần thưởng nhỏ hoặc 

chuyến đi chơi dã ngoại cuối tuần. Và con đã rất 
thích đúng không ? 

Con có được thành công, bố mẹ tự hào về con lắm 
đấy nhưng Nhật Minh à đây mới chỉ là một chút thành 
công ban đầu thôi, con nhớ phải giữ vững phong độ 
dài dài đấy nhé. 

Con- món quà ban cho mẹ 
Con- tình yêu cả cuộc đời
Mẹ - sẽ luôn cố gắng 
Mẹ - là bạn của con ....

PHHS TRẦN NGỌC NHẬT MINH (4A1)

TRƯỞNG THÀNH TỪ ... 
                                                     (tiếp theo trang 4)

Buổi chiều muộn, tôi đã kịp tóm cô bé đáng 
yêu Nguyễn Ngọc Hà Chi (5A1) trước khi con đi 
ôn thi Quốc Gia môn Tiếng Anh qua mạng.

- Con cảm thấy thế nào khi kỳ thi sắp Quốc Gia sắp 
đến?
- Hồi hộp, lo lắng, căng thẳng và sợ xuống…địa ngục 
cô ạ. (Cười)
- Sao lại xuống địa ngục? Thi Quốc gia với nhiều bạn 
là…Thiên đường đấy? (Nháy mắt)
- Con sợ bố mẹ thất vọng.
- Vậy là lo cho bố mẹ rồi. (Ước gì con cô sau này 
cũng suy nghĩ được thế nhỉ?)
- Con có tự tin trước cuộc thi không?
- 50% thôi cô ạ.
- Thế còn 50 còn lại?
- Là may mắn ạ.
- Thế con có nghĩ mình là người may mắn không?
- Có ạ.
- Vậy là 100% rồi. Cô tin con sẽ may mắn nữa. Con 
kể thành tích từ hồi lớp 1 đi?
- (Kể một lèo) Lớp 1: Nhì- Violympic Toán cấp trường. 
Lớp 2: Nhì Violympic Toán cấp trường, KK Violympic 
Toán Quận, Nhất Ban Mai Idol, sáng tạo Dance Crew. 

Lớp 3: Nhất IOE trường, Ba IOE Quận, KK Violympic 
trường. Lớp 4: Nhì IOE trường, Ba IOE Quận, Ba 
Violympic trường, Ba Math Violympic trường. Lớp 5: 
Nhì IOE trường, Nhì IOE TP, Ba Violympic trường, 
Nhì Math Violympic trường.
- Còn ca hát thì sao?
- Con vẫn tham gia đều các chương trình ở trường. 
Con đi hát từ thiện nhiều lắm ạ.
- Đạt nhiều thành tích như vậy con có đi học thêm 
không?
- Dạ không ạ.
- Thế có bí quyết gì con bật mí được không?
- Chăm học, hoàn thành hết bài cô giao. Làm hết bài 
thì con tự học online Tiếng Anh và luyện IOE trên 
máy (1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng 1 ngày).
- Thế còn hát? Con đi học hát ở đâu?
- Con tự xem trên mạng và hát theo (hầu như hát cả 
ngày, bất cứ nơi nào- cười).
- Thế ở nhà ai là người ảnh hưởng tới việc học Tiếng 
Anh của con?
- Cả bố và mẹ ạ. Bố dạy Ngữ pháp, mẹ bổ sung Ngữ 
pháp. 
- Ước mơ xa hơn- What do you want to be when you 
grow up?
- A singer.
- Điều con thích nhất ở Ban Mai?
- Có nhiều hoạt động, đi thăm quan nhiều và có các 
thầy cô nước ngoài dạy.
- Lời tri ân ngắn gọn gửi bố mẹ và thầy cô lúc này?
- Con cảm ơn bố mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng con. 
Con cảm ơn các thầy cô Ban Mai đã ân cần dạy dỗ 
con suốt quá trình học tập của con! (Khoanh tay cúi 
đầu).
- Thanks and Good luck!

Thực hiện: LƯU BÍCH THỦY (GV Tiếng Anh)

CON ĐƯỜNG TỰ HỌC 

NGƯỜI  BAN MAI
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Đan Phương chuyển về học ở Ban Mai từ năm 
học lớp 4. Bố mẹ ban đầu rất lo lắng, vì trong 3 
năm qua do điều kiện gia đình chuyển nhà liên 
tục, con đã chuyển trường 2 lần. Với bản tính 
nhút nhát, ít nói, con vẫn phải cố gắng vừa học 
vừa làm quen dần với môi trường học tập mới, 
cô giáo mới, các bạn mới. 

Ở Ban Mai, môi trường học tập mới của con khác 
rất nhiều so với trường cũ. Những tưởng con gái 
sẽ rất khó, và có thể sẽ không thể theo kịp các bạn 
học cùng lớp. Nhưng với sự giúp đỡ nhiệt tình của 
các cô giáo trường Ban Mai: Các cô đã thấu hiểu về 
khó khăn của con, luôn bên cạnh để hỗ trợ khi con 
cần. Bố mẹ động viên kịp thời, hướng cho con thời 
gian và phương pháp tốt nhất. Và hơn hết, sự nỗ lực 
không ngừng nghỉ của con trong 2 năm qua đã đem 
lại thành quả tốt.

 Năm học lớp 4, con đã đạt giải Nhì Math.Violym-
pic cấp Quận và là 1 trong 6 bạn của trường tham 
dự Math.Violympic cấp Thành phố. Đặc biệt, năm 
học lớp 5, con đã có tiến bộ vượt trội trong học tập, 
con đã đạt giải Nhì Violympic cấp Quận, tham gia 
thi Thành phố và đạt Huy chương đồng ở kỳ thi cấp 
Quốc gia. Bố mẹ còn vui hơn khi môn học mà bố mẹ 

lo lắng nhiều nhất và cần con tiến bộ nhất là Tiếng 
Anh thì con đã có tiến bộ vượt bậc so với thời gian 
mới nhập học.

Bên cạnh những thành công trong học tập, tính cách 
của con cũng thay đổi rất nhiều. Đan Phương không 
còn nhút nhát như xưa mà đã mạnh dạn, tự tin khi 
nói chuyện. Con cũng luôn biết xác lập mục tiêu và 
lên kế hoạch, chủ động thực hiện nhiệm vụ. Về nhà 
con biết giúp đỡ bố mẹ, biết yêu thương và chăm 
sóc em. 

Có được những kết quả như ngày hôm nay, gia đình 
vô cùng biết ơn các thầy cô giáo trường Ban Mai. 
Chính các thầy cô đã chắp cách cho con, luôn truyền 
cảm hứng để con không ngừng phấn đấu.

Bố mẹ mong con tiếp tục phát huy những gì đã đạt 
được, và còn cố gắng hơn nữa để đi có thể mơ tới 
những ước mơ lớn hơn. Chân trời phía trước bao 
la, rộng mở đang đón chờ con bằng những kết quả 
tốt đẹp của sự phấn đấu, nỗ lực. Con cố gắng lên, 
con sẽ đạt được ước mơ của con khi con không đầu 
hàng bất cứ khó khăn nào.

NGUYỄN TIẾN MẠNH
(PHHS Đan Phương -5A5)
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Trường tiểu học Ban Mai – cái tên luôn mang 
trong mình một trời tự hào bởi những học sinh 
xuất sắc, thông minh, sáng tạo và năng động. 
Nguyễn Đức Anh (5A6) chính là một điểm sáng 
góp phần làm nên bầu trời tự hào ấy.

Đức Anh đã gắn bó với trường Tiểu học Ban Mai 5 
năm. 5 năm nỗ lực là 5 năm Đức Anh mang lại những 
thành tích đáng nể:

Lớp 1: Giải Ba Violympic cấp trường; 
Lớp 2: Giải Nhất Violympic cấp trường; 
Lớp 3: Giải Nhất Violympic cấp trường, giải Khuyến 
khích Violympic cấp Quận; 
Lớp 4: Giải Nhất Math Violympic cấp Trường, giải 
Nhất IOE cấp trường, giải Khuyến khích Math Vi-
olympic cấp quận;
Lớp 5: Giải Ba Math Violympic cấp trường, Giải Nhì 
Violympic cấp trường, giải Nhì IOE cấp trường.
Giải Khuyến khích TOEFL Primary cấp Thành phố.  

Và trong cuộc thi Vô địch TOEFL Primary năm học 
2016-2017 do IIG tổ chức. Đức Anh đã rất xuất sắc 
lọt vào top những học sinh tham gia vòng thi cấp 
Quốc Gia vào tháng 3/2017. 

Đức Anh tâm sự: “Tiếng Anh vốn là niềm đam mê 
của con từ lâu, vì thế được tham gia các cuộc thi về 
tiếng Anh con luôn cảm thấy rất vui. Khi còn ở những 
vòng đầu, con không suy nghĩ và tạo áp lực cho mình 
nhiều, con chỉ biết cố gắng hết mình. Và thật bất ngờ, 

con đã nhận được kết quả lọt vào vòng thi Cấp Quốc 
gia cuộc thi Vô địch TOEFL Primary.

Con cũng rất vui và biết ơn khi cô giáo, gia đình và 
bạn bè luôn ở bên động viên và giúp đỡ con trên từng 
bước đi của mình. Khi được hỏi về việc đặt mục tiêu 
cho vòng thi lần này”.

Đức Anh trong mắt các bạn cùng lớp là một học sinh 
rất đáng ngưỡng mộ. Bạn Mạnh Đức – bạn cùng lớp 
của Đức Anh chia sẻ:

“Đức Anh là một học sinh giỏi toàn diện. Bạn ấy học 
giỏi đều các môn, và nổi trội nhất có thể nói là môn 
Tiếng Anh. Hàng ngày trên lớp, em và bạn ấy thường 
thảo luận bài tập và giúp đỡ nhau giải những bài khó. 
Em cảm thấy thật may mắn và vinh dự khi được học 
cùng bạn ấy".

Không chỉ vậy, Đức Anh cũng là một học sinh luôn 
chan hòa và không ngại giúp đỡ bạn bè. Bạn Ngô 
Tuệ Nhàn – bạn cùng lớp của Đức Anh nói:

“Bạn Đức Anh rất tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ bạn bè. 
Bạn thường trở thành một thầy giáo tận tình giảng 
giải bài tập để các bạn hiểu bài hơn.

Bạn Đức Anh đã trở thành thần tượng của các bạn 
trong lớp. Mỗi khi các bạn viết những lời chúc và 
các bài viết theo chủ đề bằng tiếng Anh, bạn luôn 
giúp các bạn chữa lỗi ngữ pháp để các bạn có được 
những bài viết hoàn chỉnh nhất.”

Bài, ảnh: PHAN THỊ NGỌC
(GV tổ Tiếng Anh)

ĐỨC ANH - NIỀM TỰ HÀO BAN MAI
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NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP 

MANG THƯƠNG HIỆU THCS BAN MAI
Năm học 2016 - 2017 đánh dấu những thành tựu vượt bậc của các bạn học sinh trường THCS 
Ban Mai với 176 giải từ cấp Quận đến cấp Quốc tế trong đó:9 giải Quốc tế, 44 giải cấp Thành phố,123 
giải cấp Quận. Năm học 2015-2016 có 100% học sinh lớp 9 trường THCS Ban Mai đã thi đỗ vào các 
trường THPT trên Hà Nội trong đó 43% học sinh thi đạt trên 50 điểm

Tiếp nối và phát huy thành tích của các anh chị đi trước, BMSers niên khóa 2016-2017 đã đạt được 
rất nhiều thành tích đáng tự hào.  

NGƯỜI  BAN MAI
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Với riêng mỗi người đều có những cảm 
nhận riêng về sự thành công, có người thì 
thành công chính là mình kiếm được nhiều 
tiền, nhiều tài sản quý, nhưng có người 
thành công chính là làm cho người khác 
vui, được nhìn thấy người khác hạnh phúc 
và tìm được cho mình một tình yêu và tình 
bạn đúng nghĩa. Còn với tôi thành công 
đơn giản là tôi đã vượt qua chính mình, đã 
nhận được nhiều bài học từ bạn bè, đồng 
nghiệp và những trải nghiệm mới trong mỗi 
hành trình tôi trải qua.

Kết thúc hành trình thi GVG cấp Quận, tôi tiếp 
tục với hành trình mới với cuộc thi GVG cấp 
Thành phố. Vẫn với tinh thần ấy,  nhưng sự 
lo lắng tăng hơn, áp lực nhiều hơn, khó khăn 
nhiều hơn, quyết tâm nhiều hơn.
  
Trong khoảng thời gian từ 13/02/2017 đến 
6/3/2017, bên cạnh những khó khăn và áp lực 
thì một lần nữa tôi được cảm nhận và xúc động 
trước tình cảm và lòng tận tụy mà Ban lãnh đạo 
trường và Ban chuyên môn cùng đồng nghiệp 
dành cho tôi. Đó là những ngày thứ 7, chủ nhật 
không được nghỉ, đó là con không có người 
trông, đó là chồng ốm nhưng đến ngày tôi thi 
vẫn đến từ 6h sáng, rồi mẹ chồng bệnh nặng 
vẫn thu xếp công việc để có mặt đúng giờ trong 
ngày thi của tôi, rồi cả sự quan tâm sát sao 
của Ban lãnh đạo Phòng GDĐT Quận Hà Đông 
dành cho tôi. 
 
Kết thúc hành trình tôi đã cố gắng nỗ lực hết 
mình để hoàn thành tốt một bài thi lý thuyết, hai 
bài thực hành. Với tôi sự cố gắng nỗ lực hết 
mình đó là thành công, không còn nuối tiếc hay 
ân hận vì điều gì đó là thành công, sự trưởng 
thành trong suy nghĩ, trong kiến thức và kĩ năng 
đó là thành công. Và tôi đã giành được giải Ba.

Qua hành trình này tôi nhận ra một điều: Cách 
duy nhất để thành công trong bất kì việc gì là 
tận tâm, tận sức vì thành công là một hành trình 
chứ không phải là một điểm đến. Và những bài 
học, những trải nghiệm tôi có trong hành trình 
này chắc chắn sẽ mang lại nhiều bài học với 
giá trị lớn cho các con học sinh thân yêu. 

Với tôi Ban Mai là một gia đình và tôi mãi là 
người con của Ban Mai. 

NGUYỄN THỊ KIM OANH
 (GV Mỹ thuật)

HÀNH TRÌNH 
ĐẾN VỚI THÀNH CÔNG
(Chia sẻ của cô Kim Oanh - giáo viên Mỹ thuật trường 
Tiểu học Ban Mai - sau khi tham gia Hội thi Giáo viên giỏi 
(GVG) Thành phố Hà Nội và giành giải Ba).

NGƯỜI  BAN MAI
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Nhật kí thân mến !

Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện 
trưởng thành của tôi tại BAN MAI.

Ban Mai là nơi nuôi dưỡng, là cái nôi để tôi trưởng 
thành và phát triển trong chín năm học. Tôi luôn 
thầm biết ơn bố mẹ mình vì đã chọn Ban Mai để 
tôi được lớn lên trong một môi trường yêu thương 
trọn vẹn như vậy. 

Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên bước chân vào 
Ban Mai, đó là một buổi sáng trong lành,  ánh 
nắng chan hòa, mẹ đưa tôi đến trường tham gia 
xét tuyển . Khoảnh khắc ấy tôi thực sự  cảm thấy 
rất run, sợ mình sẽ trượt. Nhưng ngay khi vào 
phòng phỏng vấn, mọi suy nghĩ ấy đều tan biến. 
Tôi được đón nhận những ánh mắt tươi vui, thân 
thiện ẩn chứa đầy sự khích lệ. Tôi  đã hoàn thành 
bài phỏng vấn và sau đó một tháng nhận được 
đơn trúng tuyển vào trường. Ngày hôm đó chính 
là ngày mà ông Tơ bà Nguyệt se duyên cho “MỐI 
TÌNH SÂU ĐẬM ” của tôi và Ban Mai.

Lớp 1, tôi vẫn nhớ tôi đã khóc nhè trong ngày 
đầu tiên đi học. Cô xuất hiện như một nàng 
tiên, ôm tôi vào lòng mà an ủi, vỗ về tôi; tôi cảm 
nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của cô phả vào 
má tôi, truyền đến trái tim bé nhỏ của tôi. 

Mỗi ngày đến trường cô đón tôi với nụ cười dịu 
dàng, đôi bàn tay mềm mại của cô cầm đôi bàn 
tay nhỏ xíu run run của tôi, uốn nắn từng nét 
chữ, từng con số đầu tiên ngơ ngác. Cô luôn 
ân cần chỉ bảo khi tôi làm sai, hay khen ngợi 
khi tôi làm đúng. Tôi vốn nhút nhát, không dám 
thể hiện mình, vậy mà cô vẫn có thể rèn giũa 
để tôi đi thi các kì thi cấp trường, cấp Quận  và 
đạt được nhiều thành tích tốt. 

Cô ơi, cô biết không chính cái ôm ngày đầu tiên 
đó đã khiến con vững tâm hơn, tự tin hơn trong 
cuộc sống hôm nay.

Câu chuyện về cây bút thần kì: 
Tôi là một cậu bé cẩn thận, vì thế tôi thường được bạn 
bè gọi là “ ông già”. Tôi luôn chuẩn bị đồ dùng học tập, 
sách vở trước khi đến trường. Hôm ấy cô giáo tổ chức 
Cuộc thi viết chữ đẹp cấp lớp. Tôi  tự tin với suy nghĩ 
rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và đặc 
biệt là cây bút bảo bối. Cô giáo bước vào lớp với nụ 
cười tươi tắn, cô yêu cầu chúng tôi lấy giấy bút ghi bài. 
Tôi nhanh chóng lấy giấy và mở hộp lấy bút ra. Nhưng 
không, tôi không thấy cây bút đâu, rõ ràng tối qua tôi 
vừa lau nó thật sạch sẽ, bơm mực và cất rồi mà. Không 
thể nào như vậy, tôi bắt đầu cuống quýt, lo lắng, mặt đỏ 
dần dần. 

Dường như những cử chỉ vụng về của tôi đã được cô 
quan sát rất kĩ. Cô bước đến bên tôi, đặt vào bàn tay 
tôi một cây bút kèm theo một câu nói rất nhẹ nhàng: 
“Chúng ta bắt đầu nhé. Chúc con may mắn”. Tôi chưa 
khi nào thấy tim mình đập mạnh đến vậy, tôi cầm cây 
bút và viết bài trong sự hân hoan và thầm cảm ơn cô 
biết bao. Kết quả cuộc thi ngày đó, tôi nằm trong top 3 
bạn viết chữ đẹp nhất lớp.

Tôi không thể diễn tả hết cảm xúc của mình, đến giờ 
tôi vẫn giữ cây bút đó và để trang trọng nơi góc học tập 
của mình. Mỗi lần nhớ về câu chuyện cây bút, tôi lại 
mỉm cười và tự nhủ sẽ luôn cố gắng, cố gắng vì mình 
và vì sự may mắn mà cô đã trao cho tôi. Con cám ơn 
cô nhiều lắm.

CON ĐÃ TRƯỞNG THÀNH
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Ngày mưa rơi: Mưa thường mang theo cảm 
giác lạnh đến cho mọi người, nhưng vơi tôi mỗi 
khi mưa xuất hiện, lòng tôi lại cảm thấy ấm áp 
lạ thường. Mưa và cô giáo.

Tôi vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc, ngày 
hôm ấy trời mưa to, tôi và các bạn ở lại trường 
học muộn cùng cô. Nhà ở tôi chỉ cách trường 
khoảng 1km, nhưng mưa to quá, bố mẹ tôi lại 
đang đi công tác không thể đón tôi. Các bạn 
đã về hết, chỉ còn tôi và cô. Cô giáo nhẹ nhàng 
trấn an tôi và nói: ”Con đừng sợ, cô trò mình 
cùng về nhà con nhé”. Cô nhanh chóng thu 
xếp đồ đạc và dắt tôi theo, sáng nay cô đi làm 
vội nên cũng không mang theo áo mưa vậy là 
hai cô trò chúng tôi chỉ có duy nhất một chiếc 
ô. Mưa rơi xiên theo hướng chúng tôi đi, cô cố 
gắng nghiêng hết phần ô che cho tôi mà không 
đủ, cô bèn lấy cả người mình chắn mưa cho tôi 
suốt dọc đường. Về đến nhà, tôi sung sướng vì 
không bị ướt nhưng khi bất chợt quay sang cô, 
tôi thấy gương mặt cô tái nhợt. Tôi thấy khóe 
mắt cay cay, tôi ôm chầm lấy cô dù cô đang 
ướt sũng. Cô ơi, con cám ơn cô, cám ơn cơn 
mưa đã cho con hiểu thế nào là YÊU THƯƠNG 
TRỌN VẸN.

5 năm - tôi dần lớn lên bên mái trường Tiểu 
học Ban Mai, lớn lên trong tình yêu thương vô 
bờ của thầy cô và bạn bè.Tình thương của các 
thầy cô ấm áp như tình cha mẹ, trên trời có bao 
nhiêu ngôi sao thì con yêu thầy cô bấy nhiêu. 
“ Con Cám ơn những thầy cô giáo trường Tiểu 
học Ban Mai đã dạy con NHỮNG BÀI HỌC 
ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN làm hành trang cho 
con trong suốt hành trình sống sau này”

Vâng, có lẽ chính vì sự tin yêu từ cấp I mà lên cấp II gia đình tôi vẫn quyết định cho tôi theo học tại Ban Mai.  
Vậy là một lần nữa tôi là một học sinh đầu cấp của trường Trung học cơ sở Ban Mai nhưng lần này  tôi có 
những cảm xúc khác lạ hơn, tôi không lo sợ, không hồi hộp mà đầy hứng thú, sẵn sàng khám phá một thế 
giới mới.
Thầy – một giáo viên Toán vui tính, hóm hỉnh chủ nhiệm lớp 6 chúng tôi. Mới đầu vào lớp có lẽ thầy đã quen 
với cách dạy lớp 5 nên tôi có cảm giác là thầy không yêu thương chúng tôi . Thời gian dần trôi, chúng tôi cảm 
nhận sâu sắc sự quan tâm và ân cần của thầy và chúng tôi  gần gũi nhau như một gia đình. Nhưng đến khi 
hiểu thầy hơn, yêu thầy hơn thì cũng là lúc thầy chuyển công tác, và khi đó chúng tôi mới nhận ra những giá 
trị của những thứ mình đang có, đến lúc mất đi rồi mới nhận ra sự quý giá ấy.

Nhưng thật may mắn khi cuộc sống rất công bằng và ẩn chứa những cú hích hết sức ngọt ngào. Cô lên làm 
chủ nhiệm lớp tôi. Mỗi khi cô bước vào lớp , có một ánh  hào quang kì diệu phát ra từ cửa cho những cô cậu 
học trò nghịch ngợm chúng tôi nể sợ.  Cô mang theo  “cuộc cải cách bộ môn toán học”. Tôi vốn rất dị ứng và 
vô duyên với môn Toán. Ấy vậy mà nhờ  cô , với tôi toán thật thú vị. Quan trọng hơn nữa là chúng tôi có hứng 
thú với môn học hơn, giúp cho điểm số, kết quả cũng được cải thiện rõ rệt. Không chỉ là một giáo viên giỏi 
chuyên môn, cô còn là người mẹ, người bạn tuyệt vời của chúng tôi. Cô luôn chia sẻ với chúng tôi cả niềm 
vui và nỗi buồn, luôn dõi theo từng bước chân của tôi. Tôi rất yêu và biết ơn cô, nhật kí ạ. 

CON ĐÃ 
TRƯỞNG THÀNH

GROW IN  LOVE
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Cô– dáng người nhỏ nhắn, có vẻ yếu đuối nhưng thực 
chất cô là người rất mạnh mẽ và quyết đoán. Năm nay, 
tôi đã làm cho cô buồn nhiều, phụ lòng cô nhiều và tôi 
cảm thấy rất ăn năn, hối hận khi bây giờ mới nhận ra 
những thiếu sót, những sai lầm của bản thân. Chỉ còn 
một tháng nữa. Tôi sẽ không để cô thêm thất vọng về 
mình mà sẽ cố gắng hết sức trên con đường học tập, 
noi gương cô : sống và làm việc hết mình. Cô là người 
đã chứng minh cho tớ rằng: “Không gì là không thể”, 
và nhờ có sự dìu dắt của các cô bộ môn, tôi và người 
bạn đồng hành của mình mới đạt đc giải cao trong 
cuộc thi “Kiến thức liên môn”. Con cảm ơn các cô đã 
luôn ở bên con, kề vai sát cánh trong các cuộc thi lớn. 
Cô đã giúp con làm được những điều mà con chưa 
bao giờ nghĩ mình có thể làm được.

 Người thầy cũng truyền cho tôi nhiều cảm hứng là cô 
giáo dạy văn .Tôi là đứa hay diễn đạt lủng củng, không 
biết làm sao để diễn tả hết được ý chính của bài . Cô 
đã giúp con phần nào tiến bộ hơn với việc học văn , 
không những thế cô còn giúp con đạt điểm cao trong 
kì thi cuối học kì .Nhờ có sự ủng hộ của cô, tôi đã đi 
thi Văn HSG cấp quận lớp 6-7. Cô luôn khuyến khích 
tôi học theo đam mê. Nhưng không vì thích mà bỏ hết 
những thứ mình đang theo đuổi. Đôi khi tôi thấy được 
sự đồng cảm, “đồng điệu” giữa tôi và cô. Cô là nơi mà 
tôi trút mọi tâm sự, là người luôn thấu hiểu cho tôi. 
Thực sự cô giống như người tri kỉ của tôi vậy, cô có 
thể biết khi nào tôi buồn, tôi vui và luôn cố gắng cho tôi 
những lời khuyên hữu ích. 

Và một người vô cùng quan trọng với tôi, tiếp lửa đam 
mê môn tiếng Anh cho tôi là cô. Lên lớp 8 tôi mới nhận 
ra có vẻ tôi không có duyên với văn nữa và cô là người 
chào đón tôi về với “Eng- Squad”. Nếu ko có cô có 
lẽ sẽ không có tôi ngày hôm nay. Tôi đã làm cô thất 
vọng nhiều. Tôi đã không cố gắng hết mình, không cố 
hết sức để rồi đạt những kết quả kém hơn hẳn so với 
những năm trước. 

Khi tôi mất hết niềm tin vào môn học, chính cô là người 
“lôi” tôi trở lại con đường tôi đã chọn và khiến tôi cảm 
thấy muốn học muốn cháy hết mình với tiếng anh. 
Ngày 03/06 tới, tôi đi thi chuyên Anh, vì lí do đặc biệt 
mà cô ko thể đưa tôi đi, đứng đợi tôi ở ngoài như dự 
tính, nhưng không sao cô ạ. Cô đã truyền lửa cho con 
và con nghĩ con sẽ cố gắng bước thật vững vàng vào 
ngày thi hôm đó. Với tôi cô là người thắp lửa, là người 
xây dựng nên hình ảnh của tôi ngày hôm nay. 

9 năm tuy không phải là quãng thời gian quá dài nhưng 
cũng đủ để lại trong trái tim tôi những dư âm, cũng như 
cảm xúc, những kí ức đẹp về chặng đường tôi đã đi 
qua va cho tôi những kinh nghiệm để tiếp tục hành 
trình tương lai phía trước . 

Tập thể học sinh các lớp từ 5A1 - 5A6 nhận bằng tốt 
nghiệp tại Lễ trưởng thành & tri ân ngày 21/5/2017

CON ĐÃ TRƯỞNG THÀNHGROW IN  LOVE



Ôi! Thầy cô Ban Mai - Những NGƯỜI THẦY 
MẪU MỰC. Thầy cô luôn dành tất cả những điều 
tốt đẹp nhất cho học sinh của mình . Cảm ơn Cô 
đã nghiêm khắc với con, cảm ơn cô vì đã cho 
con biết con còn rất bé nhỏ giữa đại dương rộng 
lớn, cảm ơn cô luôn tin tưởng con dù con đã từng 
khiến mọi người thất vọng. 

Và ngày hôm nay, Con cũng xin được cảm ơn bố 
mẹ đã luôn bên cạnh con, lắng nghe con, chưa 
bao giờ bác bỏ ý kiến của con. Bố mẹ luôn cho 
con tự quyết định, bố mẹ định hướng cho con, 
còn con nắm trong tay quyền quyết định tương 
lai của riêng mình. Con cảm ơn bố mẹ vì đã ủng 
hộ những quyết định có phần “ngông cuồng” 
của con và luôn sát cánh bên con trên mọi nẻo 
đường. Gia đình ơi!

“ Con cảm ơn mẹ của con đã luôn bên con qua từng 
vấn đề. Con biết rằng rất nhiều lần con đã làm mẹ 
rất buồn, con biết một lời xin lỗi là chưa đủ nhưng 
con vẫn muốn nói: Con xin lỗi mẹ. Mẹ đã luôn bên 
cạnh và động viên con, mỗi khi con thất bại, mẹ luôn 
là bàn tay đầu tiên giúp đỡ con, luôn là tiếng nói đầu 
tiên nâng đỡ con. Mẹ đã có công sinh thành ra con 
và là người giúp con thành công, như hôm nay bởi 
mọi quyết định, lựa chọn và cho con suy nghĩ về 
những lựa chọn mình có. Mẹ không áp đặt, mẹ luôn 
tôn trọng những quyết định của con và luôn đảm bảo 
rằng con có tiếng nói chủ chốt trong vấn đề của con. 
Dẫu thất bại nhưng con vẫn cảm thấy vui vì con có 
quyền được tự quyết định và con biết rằng mẹ sẽ vẫn 
luôn ở đó, luôn chấp nhận và đón nhận con. Luôn 
yêu thương con vô điều kiện. Con muốn ôm mẹ thật 
lâu như hồi trước khi còn là một cô bé gái nhỏ nhắn, 

ôm mẹ bằng tình thương và sự tự hào của con. Mẹ 
đã cho con môi trường phát triển và học tập tốt nhất 
để con thỏa sức sáng tạo và phát triển bản thân. Nếu 
không có công ơn của mẹ, con sẽ chẳng bao giờ có 
cảm giác được viết nên những dòng này bằng sự tự 
hào của chính bản thân con. Con cảm ơn mẹ nhiều !

Cảm ơn những trang nhật ký đã giúp tôi trải lòng 
về chặng đường trưởng thành của tôi tại Ban Mai. 
Tôi giờ đây có thể tự hào nói rằng tôi là BMSER TỰ 
TIN CÙNG NHÂN CÁCH - TRI THỨC - NĂNG LỰC 
- SỨC KHỎE - TƯ DUY TOÀN CẦU. Tôi muốn dành 
cả cuộc đời làm học sinh cho ngôi nhà Ban Mai, tôi 
muốn đây là chiếc nôi đầu tiên cũng là duy nhất của 
tôi. Tấm chân tình này xin nguyện dành trọn cho hai 
chữ  ‘ BAN MAI”

“ Gửi cô Mai Thị Lan Anh – người đem đến cho con 9 năm 
tuyệt vời. Với con,9 năm vừa qua là khoảng thời gian mà có 
lẽ con sẽ trân trọng và nâng niu suốt cả cuộc đời. Trong con 
cô sẽ luôn là người lái đò , là người chắp đôi cánh mơ ước , 
là người ươm mầm chúng con ! Con yêu cô rất nhiều, người 
cô vĩ đại của chúng con“.

Tập thể học sinh 9A2 tại Lễ trưởng thành & tri ân 

Tập thể học sinh 9A1 tại Lễ trưởng thành & tri ân 

(4 trang viết này được tổng hợp từ những đoạn trích trong thư của các học sinh khối 5 và khối 9 viết 
gửi lời tri ân thầy cô, gia đình trong sự kiện "Lễ trưởng thành & tri ân 2017".)

CON ĐÃ 
TRƯỞNG THÀNH
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Năm nào cũng thế, cứ vào giữa tháng 5, 
ngẩng mặt lên cây phượng vĩ góc sân Ban Mai 
đã nhuộm đỏ cả khoảng trời, tôi mới chợt nhận 
ra rằng năm học đã cận kề những ngày kết thúc. 
Cây phượng vĩ Ban Mai ấy thật đặc biệt! Thân 
cây chẳng cao lớn lắm đâu, chỉ mảnh khảnh, 
đứng nghiêng nghiêng, khiêm tốn ghé vào dãy 
nhà hiệu bộ. Khi hoa bung nở, màu xanh của lá 
biến mất hẳn, từng cánh hoa đỏ rực như cố rướn 
mình lên khung cửa sổ ở tầng hai, đung đưa vẫy 
gọi mấy cây xoài, cây bưởi gần đó như muốn thì 
thầm một điều gì. 

Và cũng vào một trưa tháng năm như thế - trưa tháng 
5 diễn ra ngày hội Trưởng thành của các bạn học 
sinh niên khóa 2012 – 2017. Bầu trời không nắng 
gay gắt như mọi năm, từng cơn gió mát dịu đùa lay 
bên cây phượng vĩ ấy. Bỗng từng nét mặt xinh xắn, 
thông minh, ngây thơ lại hiện lên rõ nét lắm trong 
lòng cô. Chúng ta đã đồng hành cùng nhau liên tiếp 2 
năm học: 2013 – 2014 và 2014 – 2015, với 22 tháng 
gắn bó. Cô nói như vậy là bởi ngoài những tháng học 
chính thức, những ngày hè năm ấy chúng ta có chịu 
“tha” cho nhau đâu, vẫn gặp gỡ, vẫn những trang 
sách, vẫn những bài toán… 22 tháng là một khoảng 
thời gian không quá dài nhưng cô chắc chắn rằng nó 
đủ để kết thành một mối tình và đủ đế nhớ, để chẳng 

thể nào quên mỗi khi nhắc về. 

Dù 2 năm qua, cô đã không còn là cô giáo chủ nhiệm 
trực tiếp giảng dạy các con. Các con cũng biết mà 
đúng không? Cô còn mải bận bịu với các em nhỏ 
khác nữa, những cô cậu học trò cũng như các con 
ngày ấy ngây thơ lắm nhưng cũng tinh nghịch hết 
mức. Các con cũng thế, đang miệt mài bên bài giảng 
tiếp lửa tri thức và nhân cách từ cô giáo Trần Thị 
Diệp, rồi kế đến là cô Hường. Thỉnh thoảng chúng ta 
cũng có những buổi gặp gỡ chớp nhoáng ngoài hành 
lang và cửa sổ lớp học của cô. Các con đến thăm cô, 
hoặc chỉ là vô tình ghé qua trong giờ ra chơi nhưng 
Cao Sơn, Huy Quyền, Gia Bách, Hiểu Lan, Anh Thư, 
Đỗ Quyên, Tâm Như, Minh Ngọc, Xuân Khánh, Bình 
Minh, Phương Anh, Phương Minh….vẫn chào cô thật 
to, ríu rít hỏi chuyện. Cô ơi, bao giờ cô lấy chồng?…
bla bla…, bao giờ cưới nhất định cô phải mời bọn con 
nhé! Trời ạ! Lũ học trò tinh nghịch của cô.

Những ngày lễ 20/10 hay 8/3 cô vẫn bất ngờ nhận 
được những lời chúc thân tình bên bông hồng đỏ, 
trong túi quà nhỏ là những viên kẹo alpenliebe, có 
cả những ngôi sao giấy được gấp cẩn thận,… Trước 
giờ cô ít khi ăn kẹo cứng lắm, trên ti vi vẫn quảng cáo 
nhắc ngàn lần câu slogan “Alpenliebe ngọt ngào như 
vòng tay âu yếm”.

TÌNH THẦY TRÒ 
LÀ TÌNH YÊU VĨNH CỬU 
Viết tặng các con học sinh lớp 5A2 - Khóa 2012-2017)

GROW IN  LOVE



15

 Nhưng chỉ đến khi nhận được những viên kẹo của 
Phương Minh trong ngày 20/11 năm ngoái cô đã 
không còn nghi ngờ gì nữa về sự ngọt ngào ấy, hương 
vị đặc biệt của tình thầy trò. Cô vẫn được nghe cô 
Diệp chia sẻ về sự tiến bộ của Trí Hiếu… 

Mỗi lần gặp cô Hường cô lại hỏi han tình hình của 
các con … Không quá nhiều thông tin nhưng mỗi lần 
đều thật khác, các con đã trưởng thành lên rất nhiều.  

Liên tiếp, trong những sự kiện quan trọng của nhà 
trường, bóng dáng các bạn học sinh trong đội hồng 
kì ở buổi lễ khai giảng có ai khác chính là các con. 
Rồi kế đến lên lớp năm, mỗi lần diễn ra buổi lễ trao 
giải trên tầng 6 của các cuộc thi như IOE, Violym-
pic, Math Violympic, Toefl primary,… và cả lễ tuyên 
dương khen thưởng cuối năm, những cái tên được 
xướng lên, đứng tự tin trên sân khấu vẫn là những 
gương mặt quen thuộc, đáng yêu của cô.

 Tận sâu trong lòng mình, cô rất vui, rất tự hào về 
các con. Cô luôn thầm cảm ơn các cô giáo, những 
người đồng nghiệp đáng kính, thế hệ trước dày dạn 
kinh nghiệm là cô Trần Thị Diệp và cô Vũ Thị Hường 
đã thực sự truyền lửa, chắp cánh để các con trưởng 
thành vượt bậc mỗi ngày, có thêm tri thức và trái tim 
luôn ấm áp yêu thương, biết quan tâm và hỏi han đến 
mọi người xung quanh mình. 

Giờ phút này đây, chắc hẳn các con đều đang nở 
nụ cười thật rạng rỡ bên cha mẹ và cô giáo Vũ Thị 
Hường. Những bàn chân bé đang bước về phía bục 
đỏ vinh quang, bàn tay các con đang nâng lên trước 
ngực tấm bằng tốt nghiệp Tiểu học danh dự, đánh 
dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. 

Các con thân mến! Chắc hẳn rằng đến khoảng 10 
năm nữa cô sẽ nhớ nhớ quên quên, khó gọi tên ngay 
lập tức từng bạn học sinh của cô. Sẽ không bao giờ 
cô nguôi nhớ những ánh mắt ngây thơ, những tiếng 
cười giòn tan và có cả những giọt nước mắt hờn dỗi 
cô, con chẳng chịu học bài đâu. 

Người ta thường nói rằng không có tình yêu nào tồn 
tại mãi mãi cùng thời gian nhưng cô tin rằng tình thầy 
trò là thứ tình yêu vĩnh cửu. Lên cấp hai rồi, bay đến 
muôn nơi rồi… các con hãy tiếp tục phấn đấu trở 
thành những người con hiếu thảo hơn nữa. Cô chúc 
các con thành công trong cuộc sống nhé!

Gửi các con ngàn nụ hôn và những cái ôm nồng ấm! 
Yêu các con thật nhiều!!!

Hà Nội, 21/5/2017

Cô giáo NGUYỄN THỊ NHÃ

GROW IN  LOVE
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1. Trần Ngọc Nhật Minh - 4A1 - 50% (Học phí)
2. Trịnh Hải Đường - 4A2 - 40% (Học phí)
3. Phạm Hoàng Quân - 4A2 - 40% (Học phí)
4. Trần Hoàng Việt - 3A3 - 25% (Học phí)
5. Chu Đoàn Phương Chi - 2A6 - 25% (Học phí)
6. Nguyễn Hoàng Duy - 4A2 - 25% (Học phí)
7. Nguyễn Nhật Minh -1A8 - 25% (Học phí)
8. Trương Minh Khoa - 2A4 - 25% (Học phí)
9. Vũ Dương Tuấn Kiệt - 3A1 - 25%  (Học phí)
10. Đỗ Hải Nam - 2A2 - 15% (Học phí)
11. Nguyễn Khánh Linh - 2A8 - 15% (Học phí)
12. Mạc Minh Dũng - 3A6 - 15% (Học phí)

13. Hoàng Dương -3A7 - 15% (Học phí)
14. Nguyễn Đức Minh - 4A1 - 15% (Học phí)
15. Đỗ Việt Bách - 4A4 -15% (Học phí)
16. Đinh Nhật Minh - 3A1 - 15% (Học phí)
17. Đỗ Quang Anh - 3A3 - 15% (Học phí)
18. Mạc Kiên Trung - 1A4 - 10% (Học phí)
19. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên - 3A5 - 10% (Học 
phí)
20. Đỗ Như Lâm Phúc - 4A3 -10% (Học phí)
21. Đỗ Thành An - 2A8 - 10% (Học phí)
22. Nguyễn Thành An - 1A5 - 10% (Học phí)
23. Nguyễn Tuấn Bách - 3A3 - 10% (Học phí)

23 học sinh nhận học bổng 
"Nhân tài Ban Mai" - năm học 2017 - 2018

 
Điều kiện được xét học bổng:     
- Học sinh đạt giải Nhất cấp Quận trở lên    
- Điểm xét học bổng là tổng điểm của các giải thưởng học sinh đạt được (Từ giải Nhất cấp Quận trở lên) 
- Xét tổng điểm từ cao đến  thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.    

GHI DẤU THÀNH CÔNG



*Ngày 31/3: Hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi diễn ra, là sân chơi bổ 
ích cho học sinh khối Misa củng cố những kiến thức về các lĩnh vực: 
hành vi lễ giáo, kỹ năng đã học, các môn học khám phá, toán học, 
văn học, nghệ thuật.

Trải qua vòng thi cấp lớp, 55  học sinh xuất sắc nhất đã cùng tranh 
tài ở vòng thi cấp trường. Đây cũng là cơ hộ giáo dục cho học sinh 
biết cảm ơn; biết tri ân cha mẹ; tri ân thầy cô.

*Ngày 14/4 : Hội thi Bé khỏe - Bé tài năng cấp trường đã mang lại 
những trải nghiệm thú vị cho các bé khối Doanl và Mickey.

* Ngày 21/4:  Toàn bộ học sinh trường Ban Mai được đi xem Xiếc tại 
Rạp xiếc Trung Ương. Với chương trình biểu diễn được thiết kế đặc 
biệt dành cho học sinh: Các tiết mục xiếc thú, xiếc hề và các màn 
biểu diễn kỹ thuật cao đã tạo nên 1 không gian vô cùng ấn tượng 
với các bạn nhỏ.

*Ngày 28/4: Hội khỏe măng non cấp trường dành cho học sinh khối 
Kitty diễn ra mang lại cho các bé cơ hội rèn luyện sức khỏe và tinh 
thần hợp lực, tự tin trình diễn trên sân khấu.

*Ngày 20/5: Ngày hội Cha mẹ học sinh cuối năm học diễn ra, là cơ 
hội  giúp phụ huynh khối Donald, Mickey, Kitty nhìn lại sự trưởng 
thành của con trong năm học vừa qua và nắm được những định 
hướng phát triển của nhà trường với học sinh trong năm học mới.

Buổi chiều,   Ngày hội trưởng thành dành cho học sinh khối Misa 
diễn ra, ghi dấu trưởng thành về Nhân cách và tri thức của các con 
học sinh cuối cấp. Trong chương trình, học sinh đã thể hiện sự tri ân 
tới cha mẹ, thầy cô qua các video, tiết mục văn nghệ, thư và thiệp.

*Ngày 10 - 11/4: Các BMSers đã 
có cơ hội đón tiếp những người 
bạn đến từ Hong Kong với nhiều 
hoạt động tìm hiểu con người, 
văn hóa đặc khu Hong Kong đầy 
thú vị.

*Từ 18/4-27/4: Hệ thống Giáo 
dục Ban Mai đã vinh dự được 
đón Cô Linda Perkins và Eliza-
beth Hutton là 2 CEO giáo dục 
cấp cao Australia đến tư vấn cho 
những bước phát triển chiến lược 
tiếp theo của Hệ thống

*Ngày 18/4 và 20/4/2017, trường 
Tiểu học Ban Mai tổ chức Dự án 
học tập cấp trường với chủ đề 
“ANIMAL RESCUE” dành cho 
khối 4 và “banmai canteen - Light 
up your ideas” dành cho học sinh 
khối 5.

Chương trình nhằm tạo cơ hội 
cho học sinh được thể hiện những 
kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt là kỹ 
năng Nói Tiếng Anh sau những 
năm học tập tại trường, vận dụng 
các kỹ năng nghiên cứu, phân 
tích, làm việc nhóm, thuyết trình, 
giao tiếp, đồng thời phát triển tư 
duy sáng tạo

*Ngày 20/4/2017, học sinh khối 4 
- Tiểu học Ban Mai đã có chuyến 
tham quan trải nghiệm tại làng cổ 
Đường Lâm. Qua trải nghiệm học 
sinh rèn luyện năng lực hợp tác 
giải quyết vấn đề khi thực hiện dự 
án học tập, trải nghiệm cùng với 
thiên nhiên, môi trường nơi làng 
quê là dịp để các con rèn luyện 
sức khỏe, thể chất giúp tiếp thu 
hiệu quả bài học, tạo niềm hứng 
khởi khi trở về.

*Sáng 22/4: cuộc thi kể chuyện 
bằng Tiếng Anh – English Sto-
ry Telling Contest đã diễn ra và 
thành công tốt đẹp, với sự tham 
gia của hơn 150 thí sinh xuất sắc 
qua 2 vòng loại cấp lớp của 3 
khối 1, 2, 3. Cuộc thi để lại nhiều 
ấn tượng tốt đẹp, những trải ng-
hiệm thú vị dành cho cả các thí 
sinh, phụ huynh cũng như các 
thành viên trong ban giám khảo.

*Chiều 22/4, chương trình báo 
cáo đọc sách NHÀ LÃNH ĐẠO 
TRONG TÔI của Cán bộ Giáo 
viên trường Tiểu học Ban Mai 
diễn ra gây bất ngờ với khách 
mời và Ban lãnh đạo nhà trường 
bởi tài năng và sự chuyển dịch rõ 
rệt trong tư duy của mỗi BMSer 
cùng 7 thói quen cùng 19 nguyên 
tắc. Đặc biệt, tinh thần hợp lực, 
sống chủ động, bắt đầu với mục 
tiêu, tư duy cùng thắng, hiểu rồi 
được hiểu... là những thói quen, 
giá trị thấy rõ trong chương trình.

 *Ngày 10/5: Các BMSers khối 
1 đã có thêm những thông điệp 
về tình yêu thương, lắng nghe 
đồng cảm, cùng sự hợp lực trong 
cuộc sống với bộ phim hoạt hình 
Xì Trum tại Rạp chiếu phim Hà 
Đông.

*Ngày 11/5 và 18/5, học sinh 
toàn trường được thưởng thức 2 
buổi tiệc Bufet. Đây là món quà 
các cô giáo bán trú và cán bộ tổ 
Bếp dành tặng cho học sinh. Các 
con không chỉ được thoải mái lựa 
chọn những món ăn mình yêu 
thích, mà còn tiếp tục rèn luyện 
văn hóa ăn tiệc bufet, cách gắn 
kết với tập thể, chia sẻ cùng bạn 
bè.

*Chiều 17-18/5: Gala Drama 
Night 2017 diễn ra, là cơ hội cho 
những học sinh xuất sắc tham gia 
vòng audition cấp lớp thể hiện tài 
năng của mình trên sân khấu, 
sinh thể hiện tinh thần leadership 
trong trường học.  

*Ngày 19/5: Ngày hội Cha mẹ 
học sinh cuối năm là dịp giúp 
100% phụ huynh nắm được kết 
quả quá trình học tập và rèn 
luyện của con mình trong năm 
học 2016-2017, đồng thời tạo cơ 
hội để học sinh tri ân thầy cô và 
cha mẹ

*Ngày 20/5: Lễ vinh danh khen 
thưởng diễn ra, dành cho các học 
sinh đạt thành tích trong học tập, 
hoạt động văn nghệ , thể thao, 
các cuộc thi trong nước và quốc 
tế, các học sinh đạt Bông Mai 
Vàng.

*Ngày 21/5:  Với mục tiêu “Học 
sinh Ban Mai có trái tim Việt và trí 
tuệ toàn cầu”, Ngày hội tri ân và 
trưởng thành 2017 dành cho học 
sinh khối 5 và khối 9 diễn ra tại 
Sông Hồng Thủ đô resort (Vĩnh 
Phúc) giúp những học sinh cuối 
cấp trường Tiểu học – THCS Ban 
Mai thể hiện tấm lòng tri ân của 
mình với thầy cô, cha mẹ - những 
người đồng hành để các con có 
được ngày hôm nay.

*Ngày 24/5: Học sinh Ban Mai 
chào đón, giao lưu với đoàn thầy 
cô và các bạn nhỏ trường Tiểu 
học Quang Trung (Hà Giang) đến 
thăm trường.  Buổi giao lưu để lại 
ấn tượng tốt đẹp trong lòng đoàn 
Hà Giang bởi sự chủ động, thông 
minh, tự tin của các BMSers.

Cùng ngày, khối 5 trải nghiệm tại 
Vườn Quốc gia Ba Vì, giúp học 
sinh có những kiến thức thực tế 
về thực vật đã được học trong 
SGK.

 
*Chiều 14/4: Học sinh sôi nổi, thông minh và sáng tạo, khả năng diễn 
xuất và hoạt động nhóm tốt trong cách thể hiện chủ đề bài học, giáo 
viên dẫn dắt bài giảng lôi cuốn, tạo không khí gần gũi, thân thiện và biết 
cách truyền cảm hứng để khích lệ học sinh xây dựng bài giảng... Đó là 
những ấn tượng về một giờ Tiếng Anh cấp Quận của cô trò THCS Ban 
Mai - chuyên đề: Dạy học tích hợp liên môn trong môn Tiếng Anh 7: Tiết 
104-Bài 12 : An overcrowded world.

* Ngày 20/4: 42 học sinh các khối 6, 7, 8 sẽ tham gia thi 5 môn văn hóa: 
Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa ở kỳ thi Giao lưu học sinh giỏi cấp Quận và 
dành được 28 giải trong đó có 8 giải Nhì, 13 giải Ba và 7 giải Khuyến 
khích. 

*Ngày 22/4: Chương trình “Hội thảo cùng con chinh phục mùa thi” diễn 
ra, cung cấp cho cho học sinh phương pháp ôn thi hiệu quả, phương 
pháp thi thông minh, đặc biệt là phương pháp tạo động lực để sẵn sàng 
với kỳ thi.

Cùng ngày, hơn 100 học sinh lớp 5 trong và ngoài Hệ thống Giáo dục 
Ban mai đã tham gia kỳ thi học bổng Nhân tài Ban Mai. Thí sinh tham 
gia thi 3 môn: Toán, Văn, Anh. Tất cả các con đều thể hiện rõ sự quyết 
tâm trong kỳ thi này bằng những sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước 01 tháng.
 
*Ngày 12/5: 19 gương mặt suất sắc nhất của trường THCS Ban Mai đã 
được nhận học bổng cho năm học 2017 – 2018.

Cùng ngày, Ngày hội giáo dục dành cho học sinh lớp 5 khối Tiểu học 
được thầy cô khối THCS tổ chức. Tham gia chương trình có tổ chức 
giáo dục YDC chia sẻ chuyên đề lý thú bổ ích, không chỉ giúp học sinh 
có hành trang vững chắc mà còn có thêm kiến thức để vững bước, tự tin 
chinh phục những đỉnh cao kiến thức mới.

*Ngày 21/5: Diễn ra Lễ trưởng thành và tri ân dành cho học sinh khối 9.

TIN VẮN MẦM NON TIN VẮN TIỂU HỌC

  TIN VẮN THCS

BAN MAI 24/7
17
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Ngày hội tuyển dụng 
                         LEADERSHIP DAY 2017

GLOBAL VIEW

Ngày 19/4, các học sinh khối 4-5 tưng bừng tham gia Ngày hội tuyển dụng LEADERSHIP DAY 
2017. Đây là cơ hội dành cho tất cả học sinh Tiểu học Ban Mai cùng ứng tuyển vào các góc sẽ xuất 
hiện trong sự kiện LEADERSHIP DAY 2017 sẽ diễn ra vào ngày 28/5/2017. 

Để trở thành người tuyển dụng học sinh, trước đó - ngày 13/4 
diễn ra một buổi tuyển dụng của đội Hoa tiêu để lựa chọn các 
giáo viên thích hợp với từng góc trong Ngày hội lãnh đạo. Các 
cô giáo nộp đơn và trả lời phỏng vấn liên quan đến góc mình 
phụ trách nhằm thể hiện tốt nhất tinh thần của góc.

Trong ngày tuyển 
dụng các vai trò lãnh đạo, học 

sinh có cơ hội được thực hành các thói 
quen đã được rèn luyện trong năm: được chủ 

động đưa ra quyết định về việc lựa chọn các vai 
trò lãnh đạo, xây dựng mục tiêu cho ngày hội, đề xuất 

thực hiện các chiến lược hành động. 

Các con nhận đơn đăng ký từ bảng LEADERSHIP DAY 
của nhà trường, điền thông tin cùng vị trí các góc lãnh đạo 
mình lựa chọn  và mang đến nộp trực tiếp trong ngày hội 
tuyển dụng, đồng thời xếp hàng chờ thầy cô phỏng 
vấn. Những học sinh trả lời phỏng vấn tốt, thể hiện 

rõ tinh thần, trách nhiệm, hiểu biết của mình về 
vị trí mình muốn đảm nhiệm sẽ được giáo 

viên thông báo trúng tuyển và bắt tay 
chúc mừng.
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“Leadership Day” là sự kiện được tổ 
chức bởi các trường học đang áp dụng Quy trình TLim 

- The leader in Me (Lãnh đạo bản thân). Trong sự kiện nhà trường sẽ 
mở cửa đón tiếp cộng đồng, các nhà giáo dục, chuyên gia, học sinh từ nhiều 

trường và phụ huynh quan tâm tham dự. Khách tham quan sẽ cảm nhận những 
chuyển biến tuyệt vời và đang diễn ra trên toàn trường, từ học sinh đến cán bộ giáo 

viên trong một môi trường đầy cảm hứng mà nhà trường cùng học sinh đang dày công 
xây dựng mỗi ngày. 

Sự kiện này là cơ hội để các em học sinh thể hiện tài năng, trình bày về năng lực lãnh 
đạo của mình tới khách tham quan. Đồng thời đây cũng là cơ hội giáo viên chia 

sẻ những thành công của mình, những quan điểm giáo dục mới mẻ, triết 
lý lãnh đạo nhằm xây dựng văn hóa nhà trường tới khách mời - 

với những gì có thể “nhìn thấy và cảm nhận được”.

Ngày 21/4, các học 
sinh của khối 4-5 trúng tuyển trong 

Ngày hội tuyển dụng trước đó tiếp tục giữ 
vai trò là người trực tiếp tuyển dụng các em 
học sinh khối 1-2-3 cùng tham gia đồng hành 

trong các góc học tập và kỹ năng sống tại 
sự kiện diễn ra ngày 28/5.

GLOBAL VIEW
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Nếu như trong tháng 4, học sinh 
Ban Mai ghi dấu thành công với 171 giải 
thưởng cấp Quận năm học 2016-2017  thì 
trong tháng 5, những thành công của 
BMSer tiếp tục tỏa sáng rực rỡ hơn nữa 
với 67 giải thưởng Quốc tế và 2 giải Quốc 
gia, 13 giải cấp Thành phố. 

Những thành tích này thực sự là những bông 
hoa đẹp nhất dành tặng cho các bậc cha mẹ 
- những người đã lựa chọn Ban Mai là nơi đặt 
nền móng khởi đầu vững chắc cho các con, 
đã luôn đồng hành cùng Ban Mai trong thời 
gian qua, phối hợp để giúp các con ghi dấu 
thành công.
 
Đây cũng là món quà tri ân các con học sinh 
dành tặng thầy cô - những người đã dành trọn 
nhiệt tâm của mình, khơi nguồn, truyền cảm 
hứng, trao tri thức, đưa các con vươn ra biển 
lớn - như sứ mệnh của Ban Mai: “Truyền cảm 
hứng – trao yêu thương – tôn trọng sự khác 
biệt – tạo cơ hội trải nghiệm – mang đến hạnh 
phúc và thành tựu cao”.

Thành quả này góp phần khẳng định 2 chìa 
khóa TRI THỨC và TƯ DUY TOÀN CẦU - 
bên cạnh các chìa khóa khác của tầm nhìn 
Ban Mai: “Ban Mai xác định là trường học tiêu 
chuẩn Quốc tế, học sinh Ban Mai là 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.”

GIẢI THÀNH PHỐ

A- Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE)
1.Nguyễn Ngọc Hà Chi 5A1 - giải Nhì 
2. Lê Thu An 5A3 - giải Khuyến khích
3. Nguyễn Xuân Khánh 5A2  - giải Khuyến khích  
4. Trịnh Đỗ Quyên 5A2 - giải Khuyến khích  
5. Phạm Trần Phương Linh 5A1 - giải Khuyến khích 
7. Vũ Minh Anh 5A5  - giải Khuyến khích  
7. Vũ Minh Anh 5A5  - giải Khuyến khích Olympic
8. Trần Minh Nhật 5A5 - giải Khuyến khích  

B-  Giải toán bằng Tiếng Anh trên Internet
9. Trần Ngọc Nhật Minh 4A1- giải Nhì 

C - Giải toán bằng Tiếng Việt trên Internet
10. Nguyễn Vũ Đan Phương 5A5 - giải Ba 
11. Vũ Quang Minh 5A5 - giải Khuyến khích  

D - Tin học trẻ thành phố
12. Nguyễn Ngọc Hà Chi 5A1- Giải Nhì  
13. Trịnh Hải Đường 4A2 - Giải Ba 

GIẢI QUỐC GIA 
1. Nguyễn Ngọc Hà Chi 5A1 - Huy chương Bạc Olympic 
Tiếng Anh trên Internet (IOE)
2. Trần Ngọc Nhật Minh 4A1 -Huy chương Vàng Giải 
toán bằng Tiếng Anh trên Internet
3. Nguyễn Vũ Đan Phương 5A5 - Huy chương Đồng 
Giải toán bằng Tiếng Việt trên Internet

Học sinh Ban Mai tự tin giành
 67 giải Quốc tế, 3 giải Quốc gia, 13 giải Thành phố 

Tiết mục Vinh quy bái tổ danh cho 11 học sinh xuất sắc nhất 
trường Ban Mai trong năm học 2016-2017 - diễn ra ngày 
19/5 để lại nhiều cảm xúc cho học sinh, các bậc PHHS.

GHI DẤU THÀNH CÔNG
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Cuộc thi Toán quốc tế Kanga-
roo.Math (IKMC)

A- Các học sinh đạt giải High 
Distinction: Dành cho 10 thí sinh 
có điểm cao nhất của mỗi khối 
trên toàn quốc (sau 1 HS đạt giải 
National Champion):

Nguyễn Nhật Minh 1A8; 
Chu Đoàn Phương Chi 2A6; 
Nguyễn Hoàng Duy 4A2  

B - Các học sinh đạt giải Dis-
tinction: Dành cho 20 thí sinh có 
điểm cao tiếp theo của mỗi khối 
trên toàn quốc

Nguyễn Thành An 1A5; 
Đỗ Thành An 2A8; 
Nguyễn Tuấn Bách 3A3; 
Trần Ngọc Nhật Minh 4A1

C -  Top 5% thí sinh có điểm 
cao nhất của mỗi khối trên 
toàn quốc:

Nguyễn Khánh Linh 1A1; 
Đinh Đức Minh 1A1; 
Dương Ngọc Hân 2A3; 
Trương Minh Khoa 2A4; 
Trần Hoàng Việt 3A3; 
Mạc Minh Dũng 3A6; 
Nguyễn Đức Minh 4A1; 
Trịnh Hải Đường 4A2; 
Phạm Đăng Khôi 5A5; 
Nguyễn Quang Minh 5A5;
 Vũ Quang Minh 5A5; 

D -  Top 10% thí sinh có điểm 
cao nhất của mỗi khối trên 
toàn quốc:

Đỗ Hải Nam 2A2; 
Nguyễn Khánh Linh 2A8; 
Vũ Dương Tuấn Kiệt 3A1; 
Hoàng Dương 3A7;
Nguyễn Thiện Nhân 4A3; 
Phan Ngọc Mai 4A4; 
Bùi Lê Minh 5A5.

Cuộc thi:  Đánh giá năng lực tư duy toán quốc tế (IMAS)

1.Giải Silver: Trần Ngọc Nhật Minh 4A1 
2. Giải Bronze: Đỗ Việt Bách 4A4; Trần Hoàng Việt 3A3; Trịnh Hải  
Đường 4A2.
3. Giải Participation (KK): Phạm Hoàng Quân 4A2; Nguyễn Anh 
Thư 4A6; Đinh Nhật Minh 3A1; Trần Đăng Khoa 4A5; 

Cuộc thi: Toán quốc tế Singapore và Châu Á (SASMO)

1. Giải GOLD AWARD:  Chu Đoàn Phương Chi 2A6; 
2. Giải SILVER AWARD: Trương Minh Khoa 2A4; Đỗ Hải Nam 2A2; 
Mạc Kiên Trung 1A4; Nguyễn Khánh Linh 2A8.
3.Giải BRONZE AWARD:  Bùi Đức Phúc Nguyên 2A9; Vũ Danh  
Hùng 2A9; Nguyễn Đình Đức Minh 2A1.
4.Giải GOLD AWARD: Trần Hoàng Việt 3A3; Vũ Dương Tuấn  
Kiệt 3A1; Đỗ Quang Anh 3A3.
5.Giải SILVER AWARD: Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 3A5; Hoàng  
Dương 3A7; 
6. Giải BRONZE AWARD: Mạc Minh Dũng 3A6; Lê Huy Vinh 
3A4; Đinh Nhật Minh 3A1; Nguyễn Chính Minh Hiếu 3A3; Văn Trọng 
Khôi 3A3; Hoàng Ngọc Bảo Chi 3A6; Nguyễn Hoàng Tùng 3A3; 
Phùng Linh Đan 3A4; Nguyễn Tuấn Khang 3A6. 
7. Giải GOLD AWARD: Trần Ngọc Nhật Minh 4A1; Nguyễn Hoàng 
Duy 4A2.
8. Giải SILVER AWARD: Nguyễn Phúc Bảo Minh 4A3; Đỗ Như Lâm 
Phúc 4A3  
9. Giải BRONZE AWARD: Phạm Hoàng Quân 4A2; Đỗ Việt Bách 
4A4; Nguyễn Đức Minh 4A1; Nguyễn Vũ Đan Phương 5A5; Nguyễn 
Đức Minh 5A1; Nguyễn Phan Hoàng 5A5; Lê Thị Quỳnh Anh 5A5; 
Nguyễn Quang Minh 5A5. 

CÁC GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ 

Lời tri ân của các con học sinh gửi tới bố mẹ, thầy cô trong chương 
trình Lễ vinh danh - khen thưởng năm học 2016 - 2017

GHI DẤU THÀNH CÔNG
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MANG THẾ GIỚI VÀO LỚP HỌC

Với 15 tiết mục diễn ra trong 120 phút vào 
chiều 17-18/5, hơn 500 học sinh Tiểu học Ban 
Mai đã làm nên một chương trình Gala Drama 
Night 2017 để lại nhiều ấn tượng cho người 
xem.

 Nằm trong lưới chương trình của Hệ thống giáo 
dục Ban Mai, từ chương trình đầu tiên diễn ra vào 
tháng 5 năm 2014, chương trình Drama Night đã 
mang lại cho học sinh Ban Mai cơ hội được tỏa 
sáng, được khám phá khả năng diễn xuất của chính 
mình trên một sân khấu cùng khả năng sử dụng 
tiếng Anh. 

Trong suốt 3 năm qua, chương trình đã trở thành 
một chương trình thường niên, một món ăn tinh 
thần không thể thiếu của mỗi học sinh Ban Mai khi 
tháng 5 gõ cửa.

Tiếp nối thành công của những chương trình trước, 
Gala Drama Night 2017  đã mang đến những tiết 
mục ấn tượng do chính các diễn viên nhí từ khối 1-5 
thể hiện. Show diễn liền mạch - như một bức tranh 
phong phú phản ánh đời sống, nhận thức, niềm vui 
và bản lĩnh của các em nhỏ trong đời sống hiện đại 
ngày nay. Chương trình đã mang đến những lát cắt 
chứa nhiều thông điệp về tình yêu thương, sự đoàn 
kết, văn hóa, ứng xử... được thể hiện một cách dí 
dỏm, hài hước và đầy sáng tạo qua góc nhìn của 
học sinh Ban Mai. 

Chương trình do giáo viên nước ngoài của bộ môn 
Kịch nghệ tại Ban Mai chịu trách nhiệm trực tiếp về 
nội dung.

120 phút tỏa sáng trên sàn diễn
 của các BMSers



ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG

Mỗi người đều có những con đường cho 
riêng mình, với những ký ức đong đầy kỷ niệm, 
in sâu trong tâm trí, một chút hoài niệm và hiện 
tại xen lẫn yêu thương.

 Ngày đó, vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, 
cuộc sống rất khó khăn và thiếu thốn đủ thứ, được 
đến trường là hạnh phúc lớn của bao đứa trẻ vùng 
quê. Nhà tôi ở khu tập thể trạm xá, từ nhà tới trường 
là con đường chạy dọc bờ biển đầy nắng và gió tháng 
5. Mẹ tôi là giáo viên trường làng, với chiếc xe đạp 
cà tàng đã chở anh em tôi đến trường qua bao ngày 
tháng, lưng mẹ lấm tấm mồ hôi vì đạp xe trong nghiệt 
ngã của nắng miền trung và gió lào bỏng rát. Vậy mà 
khi đến trường, anh em tôi đã vội chay đùa tung tăng 
dưới những gốc cây và tượng đức mẹ, trường làng 
tôi nép mình bên nhà thờ cổ kính với tháp chuông 
như mái đình xưa. Đang vui chơi thì nghe tiềng gọi: 
“Các con vào lớp học đi nhé ”, chúng tôi mới chịu về 
lớp. Mẹ cũng chính là cô giáo đầu tiên của anh em 
chúng tôi. Sau này, khi đi học đại học rồi đi làm, tôi 
không bao giờ quên chặng đường đầu tiên trong đời.

 Rồi thời gian cứ trôi đi trong dòng đời hối hả, mỗi 
người phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, lo toan vất 
vả vì mưu sinh cuộc sống. Tôi đã đi qua bao nhiêu 
con đường trên chiều dài quê hương, có những con 
đường đong đầy kỷ niệm, cũng có những con đường 
ta chỉ chợt nhớ khi lòng chơi vơi. Trong mê mải của 
những chuyến đi cuộc đời, chúng ta đi tìm lại hình 
ảnh của chính mình, của ngày xưa kỷ niệm, của tuổi 
thơ gian khó. Và khi dừng lại ở ngã rẽ cuộc đời, chợt 
ta nhận ra, hình ảnh ngày xưa đó ngay chính trong 
gia đình mình, như những thước phim tua lại.

 Nhà tôi nép mình trong ngõ nhỏ bình yên của làng 
Văn Quán, ngoài sân có một cây bưởi và cây khế, 
với tôi là để đỡ nhớ quê hơn. Hàng ngày, các con 

bé nhỏ của tôi, được mẹ chở đến trường bằng xe 
máy, chị ôm em, em túm vạt áo của mẹ. Không còn 
là chiếc xe đạp cũ kỹ như ngày xưa nữa, thay bằng 
chiếc xe máy với tiếng máy như một nốt nhạc hòa 
vào đồng ca phố phường nhộn nhịp và ồn ào. Thời 
gian có thể trôi đi, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng sự 
vất vả của người mẹ với các con thì không bao giờ 
thay đổi, đó là sự hy sinh, tình thương yêu và tấm 
lòng cao cả vì con của người mẹ.

Con đường từ nhà đến trường các con tôi không 
còn là đường đất với những bụi hoa dã quì rực rỡ, 
con đường đó có những hàng cây xà cừ cổ thụ, với 
những thảm lá vàng báo hiệu mùa hạ đang về, thật 
lạ là các loài cây khác thường chọn mùa thu hay mùa 
đông để thay lá, riêng xà cừ lại chọn đầu hạ, tháng 
tư Hà Nội lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu. Hồ 
Văn Quán với nhưng hàng liễu nhẹ nhàng trong gió, 
như một gạch nối của hai đầu con phố. Phía cuối con 
đường thường là ngã rẽ, hay điểm dừng lại của cuộc 
hành trình, nhưng cuối con đường này lại là nơi bắt 
đầu và bệ phóng để các con tôi trưởng thành, nơi bắt 
đầu của chặng đường trí thức đầu tiên trong cuộc 
đời cac con yêu thương, đó là ngôi trường Ban Mai. 

Nhìn các con vui chơi dưới những gốc phượng rực 
rỡ chào mùa hè cùng âm thanh đồng ca vang khắp 
phố phường của những chú ve, lòng tôi bồi hồi hiện 
về những kỷ niệm xưa, tưởng như mình trẻ lại mấy 
chục tuổi để chạy ùa vào trường học với thầy cô.

Có những con đường đong đầy ký ức, có những 
con đường chợt nhớ vu vơ, nhưng tât cả là kỷ niệm, 
mỗi người có thể đi trên các con đường khác nhau, 
nhưng tất cả đều có chung một con đường đầu đời: 
Đường đến trường.

ĐIỀN QUANG DŨNG 
(PHHS Điền Hồng Ngọc – 4A4)
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“Điều hạnh phúc nhất của thầy cô là nhìn thấy các 
con trưởng thành mỗi ngày, biết sống trong sự biết ơn. 
Sự biết ơn cho những gì mình có được ngày hôm nay là 
gốc rễ để các con vững vàng trong cuộc sống sau này: 
học tập, làm việc, và cả khi có một gia đình riêng. Cô tin 
tưởng rằng những nhân cách các con có được sẽ luôn 
đồng hành cùng các con trong suốt chặng đường  đời. 
Thầy cô luôn dõi theo bước chân của các con.   

Các con sẽ bằng tri thức, kỹ năng của mình, đặc biệt là bằng 
trái tim, thái độ nghiêm túc của mình để nhìn về tương lai, 
lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn thái độ học tập tích cực để 
khẳng định bản thân. Hơn bao giờ hết cô luôn mong muốn 
các con sẽ là niềm tự hào của thầy cô, gia đình, quê hương, 
đất nước.
Các con hãy là những học sinh Ban Mai có trái tim Việt và trí 
tuệ toàn cầu.

Và với trái tim của người Mẹ, người Thầy, cô thực sự biết 
ơn các bậc cha mẹ học sinh đã đồng hành với mục tiêu kiên 
định của nhà trường để chúng ta có được ngày hôm nay.” 

(Tâm sự của cô Mai Thị Lan Anh -Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị Hệ thống GD Ban Mai -  tại Lễ trưởng thành & Tri ân 2017 
dành cho học sinh cuối cấp)

"Dù các con có ở hành trình nào, ngã rẽ nào, có lớn 
cao to hơn thầy cô thì các con vẫn là học trò của các 
thầy cô, lớn lên bằng tình yêu thương của thầy cô. Và 
thầy cô luôn sẵn lòng chào đón các con trở về. Để được 
ôm lấy, nâng niu, hàn huyên cùng các con với những 
giây phút, tháng ngày chúng ta đã cùng trải qua.

Sự trưởng thành của các con ngày hôm nay chính là tình 
yêu thầy cô dành cho các con.

Xin tri ân đến sự hợp lực, đồng hành và tận tâm của các bậc 
cha mẹ đã nỗ lực cùng thầy cô trong thời gian qua. 5 năm 
hay 9 năm là khoảng thời gian chưa dài nhưng cũng đủ để 
chúng ta chia sẻ bao khó khăn, trăn trở của cuộc sống, cùng 
nhau giúp con của chúng ta trưởng thành. Thầy cô và cha 
mẹ luôn dành tình yêu thương để các con lớn khôn lên mỗi 
ngày"

(Trích chia sẻ của cô Phạm Thị Thu Phương - Hiệu phó 
trường Tiểu học Ban Mai tại Lễ trưởng thành & Tri ân 2017 
dành cho học sinh cuối cấp)


