


 
             CHỦ ĐỀ SỐ TỚI
Tháng 4:  Chủ đề “Cầm tay mùa hè” – viết về mùa hè, 
mùa thi 

Tháng 5: Chủ đề “Cất cánh” – viết về những  cảm xúc 
xa trường và những kỳ nghỉ du lịch thú vị của mỗi học 
sinh

Tháng 6: Chủ đề “Gia đình của em” – Viết về gia đình 
của mỗi người và gia đình Ban Mai
...
Mọi thư từ, tranh ảnh, bài vở cộng tác với BMser Con-
nection xin gửi về hòm thư: noisan@banmaishool.com, 
hoặc gửi trực tiếp tại Phòng truyền thông nhà trường. 

Lưu ý:  BBT không nhận bài sưu tầm.

Hệ thống Giáo dục Ban Mai hình 
thành, phát triển như ngày nay, 
cũng từ ước mơ của một người 
phụ nữ, cùng sự vun đắp chung 
tay của rất nhiều người phụ nữ 
khác trong đại gia đình Ban Mai.

Năm 2002 – nhà giáo Mai Thị Lan 
Anh có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu về 
mô hình của một Hệ thống Giáo dục 
trên đất Mỹ. Đó là một Hệ thống tập 
trung cao vào việc hoàn thiện nhân 
cách, đạo đức, tri thức; giúp học 
sinh phát triển toàn diện, trở thành 
công dân toàn cầu.

Nước bạn có thể, vậy còn nước 
mình – tại sao không? Câu hỏi ấy 
hiện hữu, thường xuyên dấy lên 
mạnh mẽ trong tâm trí, khiến cô Lan 
Anh mơ ước có một Hệ thống Giáo 
dục như vậy ở Việt Nam.

Ước mơ thường xuyên trăn trở, Ban 
Mai đã ra đời. Điều đầu tiên người 
phụ nữ ấy nghĩ đến cho Ban Mai là 
việc nâng cao giá trị con người, cụ 
thể là tập hợp,đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, có 
trình độ cao để cùng xây dựng ước 
mơ hằng khao khát.

Ngay từ khi hình thành và phát triển 
đến nay đã được 7 năm, Ban Mai 
đã xác định cho mình một vị trí đáng 
trân trọng trong cộng đồng giáo dục, 
trong sự tín nhiệm của đông đảo 
học sinh và các bậc phụ huynh. Ban 
Mai luôn tạo điều kiện, tìm kiếm cơ 
hội cho giáo viên mở rộng ra với thế 
giới, học tập ở những nước có môi 
trường giáo dục tiên tiến như : Sin-
gapore, Hàn Quốc, Australia, Mỹ...

Đặc biệt, cuộc gặp gỡ với Tổ chức 
GVI đã mở ra một giai đoạn mới. 
Thông qua tổ chức, Ban Mai đã 
có cơ hội tiếp cận gần hơn với 
các chuyên gia giáo dục, các khóa 
đào tạo thú vị. Tháng 10/2013, cô 
giáo Phạm Thị Thu Phương – phó 
Hiệu trưởng trường Tiểu học Ban 
Mai có cơ hội tiếp tục sang Mỹ tìm 
hiểu và học tập. Chuyến đi đã thu 
được nhiều kinh nghiệm quý giá về 
phương pháp giáo dục, đặc biệt là 
kỹ năng tổ chức lớp học sao cho ấm 
áp, hiện đại, gần gũi để học sinh yêu 
thích đến trường, cùng những thay 
đổi trong phương pháp giảng dạy 
nhằm hướng tới việc học sinh chủ 
động trong việc làm chủ  kiến thức 
và hoàn thiện đạo đức, nhân cách 
bản thân.

Liên tiếp trong nhiều năm qua, các 
đoàn chuyên gia giáo dục của Mỹ, 
Australia đã đến và chia sẻ nhiều 
phương pháp giáo dục hiệu quả 
với thầy cô Ban Mai. Qua đó, nhiều 
giáo viên của Ban Mai không ngừng 
khẳng định mình ở các cuộc thi giáo 
viên giỏi cấp Quận và Thành phố 
như: Thầy giáo Nguyễn Anh Minh, 
cô giáo Lê Thị Hằng, Ngô Thị Thanh 
Tâm, Nguyễn Thị Thanh Nương…

Vào những ngày cuối tháng 3 này, 
tiếp tục 3 giáo viên nữ xuất sắc của 
Hệ thống Giáo dục Ban Mai tiếp tục 
lên đường tham gia học tập tại Mỹ, 
nâng cao trình độ và tìm kiếm cơ 
hội hợp tác, phát triển, đưa học sinh 
Ban Mai  vượt ra khỏi bên ngoài 
lãnh thổ Việt Nam.

Những người phụ nữ trên con tàu 
Ban Mai đã và đang nỗ lực hết mình 
trên từng bước đi, trở thành những 
bông hoa đẹp thơm hương cho cuộc 
đời - những bông hoa dám nghĩ, 
dám làm, dám ước mơ và thực hiện 
ước mơ, mang lại giá trị “Khởi đầu 
vững chắc - Tương lai vững bền” 
cho mỗi học sinh Ban Mai.
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Lớp tập huấn giáo viên với chủ đề “Every student is a gift - Mỗi 
học sinh là một món quà” cùng các chuyên gia đến từ Texas - Mỹ



THẾ GIỚI CỦA MẸ 
Mẹ - chỉ một tiếng gọi với  
hai âm tiết khiêm nhường, giản dị 
vậy thôi, nhưng chứa đựng trong 
đó những điều lớn lao mà dẫu có 
đi hết cả một đời người, chúng ta 
cũng không bao giờ thấy hết được 
sự hy sinh, tình yêu thương mênh 
mông biển trời nơi trái tim người 
Mẹ.

Người mẹ được tạo ra như thế 
nào?

Khi Thượng Đế tạo ra người mẹ, Ngài 
đã làm việc cật lực trong nhiều ngày 
liền. Vào ngày thứ sáu, một Thiên 
Thần xuất hiện và hỏi: “Tại sao Ngài 
lại dành quá nhiều thời gian cho tạo 
vật này như vậy?”

Thượng Đế trả lời: “Con đã đọc bản 
mô tả kỹ thuật về người mẹ hay chưa? 
Người mẹ phải giống như một tấm vải 
giặt mãi cũng không thể bị giãn hỏng. 
Lòng mẹ phải đủ rộng để có thể chứa 
ba người con cùng một lúc, mà khi 
đứng lên lại không bị vương víu gì. 
Và mẹ sở hữu chiếc hôn có thể chữa 
lành mọi vết thương, từ những vết trầy 
xước trên đầu gối cho đến một trái tim 
tan vỡ; lại có đến sáu đôi tay.”

“Sáu đôi tay ư? Không lý nào!”

 “Ồ! Đấy vẫn chưa phải là vấn đề. Ta 
đang điên đầu vì người mẹ phải có 
đến ba cặp mắt kìa.”

“Bắt buộc phải vậy sao?” 

“Đúng vậy. Một cặp mắt để nhìn thấu 
qua cánh cửa đóng chặt khi mẹ hỏi 
con mình đang làm gì, mặc dù mẹ 
đã biết trước rồi. Một cặp mắt khác 

ở phía sau đầu để mẹ thấy những gì 
mình cần biết, mặc dù chẳng ai nghĩ 
mẹ có thể cả. Và đôi mắt thứ ba ở 
đây, ngay trước mặt – để mẹ dõi theo 
đứa con lầm lạc và biểu thị sự cảm 
thông, tình yêu thương mà không cần 
phải nói một lời nào. Mẹ là người có 
thể tự chữa lành bệnh cho mình khi 
bị ốm, có thể nuôi một gia đình sáu 
người chỉ với nửa cân thịt, cũng có thể 
dỗ dành đứa con chín tuổi chịu đứng 
yên để tắm dưới vòi hoa sen.”

Thiên Thần tiến lại gần và chạm vào 
người mẹ: “Nhưng sao Ngài lại khiến 
cho mẹ mềm mại thế?”. Thượng Đế 
đồng tình: “Người mẹ rất mềm mại.
Nhưng cũng rất mạnh mẽ. Con không 
biết được cô ấy có thể chịu đựng và 
làm được những gì đâu.”

“Mẹ có khả năng suy nghĩ chứ?” - 
Thiên Thần lại hỏi. Thượng Đế đáp lại: 
“Mẹ không chỉ có khả năng suy nghĩ, 
mà còn có thể dùng lý lẽ để thuyết 
phục và thương lượng nữa”. Rồi Thiên 
Thần nhận ra điều gì đó, liền vươn 
tay chạm vào má người mẹ: “Ôi, có 
vẻ người mẹ này đã bị rò rỉ rồi. Có vẻ 
như Ngài đã nhồi nhét quá nhiều thứ 
vào cô ấy”.

Thượng Đế phủ nhận: “Không phải 
rò rỉ đâu.Là nước mắt đấy.” Thiên 
Thần tò mò: “Nước mắt? Để làm gì?” 
. Thượng Đế nói: “Nước mắt chính là 
cách mẹ thể hiện niềm vui, nỗi buồn, 
sự thất vọng, đau đớn, cô đơn, sầu 
khổ và cả niềm kiêu hãnh của mình.”

Thiên Thần xúc động: “Ngài quả là 
một  thiên tài. Ngài đã suy nghĩ thật 
thấu đáo cho tạo hình người mẹ. Ngài 
thậm chí còn tạo ra nước mắt!”

Thượng Đế chỉ nhìn Thiên Thần và 
mỉm cười: “Ta e là con lại nhầm lẫn 
nữa rồi. Ta tạo nên người mẹ, nhưng 
chính mẹ mới là người tạo ra nước 
mắt.”

Tháng 3 – Thế giới của Mẹ

 Tháng 3 tràn khắp muôn nơi, ngập 
tình cả thế giới bởi vẻ đẹp lấp lánh từ 
trái tim của Mẹ. Nhờ có Mẹ thế giới 
sinh sôi, và lòng yêu thương giữa con 
người với con người mới được thành 
hình thành hài, viên mãn.

Và trong hành trình để con bay tới 
khắp các vòm trời khi đã lớn khôn, 
luôn có sự đồng hành của những 
Người Mẹ thứ hai trong đời của 
con. Người Mẹ thứ hai ấy mang 
đầy đủ trái tim, tình yêu thương, 
sự bao dung, tận tâm như Mẹ đã – 
đang và sẽ dành cho con. Đó là cô 
giáo của con.

Cuộc đời con rồi sẽ đi qua nhiều 
sân ga, nhiều hành trình khác 
nhau. Trên mỗi hành trình ấy, Mẹ 
chẳng thể song hành trực tiếp 
bước đi cùng con. Mẹ chỉ có thể 
dõi nhìn theo, cầu mong những 
điều tốt đẹp, và sẵn sàng dang 
rộng vòng tay đón con trở về, cả 
khi thành công lẫn khi lỗi lầm, vấp 
ngã… Nhưng rất nhiều Người Mẹ 
thứ hai đã – đang và sẽ đến, cùng 
mẹ chắp cánh cho con bay tiếp 
mỗi hành trình.

 Mẹ làm nên thế giới. Thế giới 
xung quanh và thế giới cho mỗi 
cuộc đời của con.

Và tháng 3, con muốn gọi là tháng 
tràn ngập trong thế giới của Mẹ.

Những dòng cảm xúc đẹp, những 
bài viết, hình ảnh, những bức 
tranh… con viết, vẽ từ trái tim qua 
Nội san này, là một bông hoa đẹp 
con muốn gửi vào tháng 3. Cho 
Bà – Mẹ và Cô giáo - những người 
phụ nữ mang trái tim của Mẹ trong 
cuộc đời con...

BMser Connection
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NGƯỜI BAN MAI

“Cuộc đời của mình cũng giống như một dòng 
sông. Mà dòng sông thì luôn chảy xuôi dòng. Nếu 
mình dừng lại, không tiếp tục bước đi, mình sẽ bị 
chậm lại”

Đó là quan điểm về cuộc sống của cô Nguyễn Thị Ánh 
Tuyết – giáo viên Tiếng Anh trường Tiểu học Ban Mai. 
Cô là một trong 12 gương mặt đạt danh hiệu Tự hào 
Cành Mai Vàng 2014 – danh hiệu cao quý nhất của 
Hệ thống Giáo dục Ban Mai dành tặng cho CBGV hàng 
năm.  

1. Đây là năm thứ 5 mình làm việc ở Ban Mai. Ấn tượng 
mà mình thích nhất là nhà trường tạo điều kiện và tạo 
môi trường làm việc rất tốt cho cả giáo viên và học sinh. 
Các chị em trong tổ thì luôn sẵn sàng chia sẻ những 
kinh nghiệm mình có được cho nhau.

Ấn tượng thứ hai là về học sinh. Điểm nổi bật nhất mà 
mình thấy học sinh Ban Mai có được đó là sự tự tin. Các 
bạn ấy hòa nhập rất là tốt, và yêu các thầy cô. Mỗi khi 
lên lớp, vừa bước vào tới cửa thôi là các bạn ấy chạy ra 
ôm chầm lấy các cô, tươi cười, hô vang tên các cô. Đó 
là điều làm cho mình vui nhất, ấn tượng nhất về các con 
học sinh.

2. Thực sự khi mình nhận được danh hiệu Tự hào Cành 
Mai Vàng của năm 2014, mình rất là bất ngờ, còn bảo 
bạn bè thử cấu cấu vào mặt xem có phải là thật không. 
Vì từ trước đến giờ chỉ  nghĩ là mình cứ làm cho tốt công 
việc được giao, và nhiều học sinh yêu thích môn Tiếng 
Anh, sẽ giỏi môn này để nhiều giáo viên và phụ huynh 
cùng thấy được kết quả. Còn những thành tích như thế 
thì chưa bao giờ mình nghĩ đến. 
 
Học sinh học thật tốt, có khả năng nói thật tốt Tiếng Anh 
– đó là mong muốn lớn nhât trong nghề dạy học của 
mình. Học sinh có thể tự tin giao tiếp, nói chuyện bằng 
Tiếng Anh với giáo viên, các bạn học sinh cũng như các 
thầy cô giáo bản ngữ. Và mình cũng đang dần dần giúp 
các con chạm đến mục đích đó.

Trong quá trình dạy, có những bạn tiếp thu rất tốt nhưng 
cũng có những bạn tiếp thu chưa được nhanh lắm. 
Nhưng mình không vì thế nản lòng, mà sẽ nghĩ những 
phương pháp khác, làm sao cho cả những học sinh có 
năng khiếu và những bạn chưa có năng khiếu tốt về 
môn Tiếng Anh dần dần yêu thích và có phương pháp 

Cành Mai Vàng 2014 - Nguyễn Thị Ánh Tuyết:

 Hạnh phúc là nhiều học sinh học tốt Tiếng Anh

Ngày 7/3 vừa qua, 6 học sinh 
của lớp 5A8 đã tham gia Cuộc thi 
Olympic Tiếng Anh cấp Thành 
phố. Chúng mình cùng “zoom” 
xa “zoom” gần với 2 trong trong 
số 6 gương mặt thông minh và dí 
dỏm này, nghe các bạn nói về gia 
đình Ban Mai của mình nhé.

Đỗ Thị Thùy Dương (SN:14/8/2004)

“Tớ muốn nói lời cảm ơn mẹ của 
mình, vì đã cho tớ học ở trường 
Ban Mai – nơi mà học sinh thân 
thiện, tích cực, luôn sáng tạo và rất 
thông minh. Trường học thì rộng 
rãi, nhiều hoạt động ngoại khóa. 
Ngoài ra trường còn có “Hành 
trình The Morning” rất ấn tượng, 
xây dựng thư viện cho học sinh ở 

các ngôi trường nghèo khó. Nhờ 
vậy mà phát huy hết được khả 
năng của học sinh Việt Nam. Và 
học sinh Ban Mai chúng mình có 
thể góp sức vào hành trình này 
bằng việc nuôi heo đất đầu năm.

Trần Phương Linh (SN: 03/01/2004)

Ban Mai là ngôi trường đẹp, rộng 
và sạch. Học ở đây mình cảm thấy 
rất thú vị, được tăng cường môn 
Tiếng Anh, và đây là một trong 
những môn mình rất là thích.

 Trong môn Tiếng Anh, mình được 
chơi các trò chơi liên quan đến bài 
học để học được nhiều từ mới và 
biết sử dụng ngữ pháp. Trong môn 
Văn mình được học cách sử dụng 
từ và làm thế nào để cho bố cục bài 

Ban Mai trong mắt 2 bông hoa đẹp của 5A8  
bọn mình được học thông qua các bài 
báo cáo, các sơ đồ tư duy rất là dễ 
nhớ. Các hoạt động ngoại khóa thường 
xuyên thì giúp bọn mình thư giãn thoải 
mái và phát huy hết được khả năng 
của bản thân.

Từ trái qua phải : Phạm Diệu Linh, Nguyễn 
Thùy Chi, Đỗ Thị Thùy Dương, Phạm Lê 

Việt Hoàng, Lê Đức Anh
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BAN MAI CHIA SẺ

Năm 2015 là năm thứ 3 trường Tiểu học Ban Mai 
có giáo viên tham gia cuộc thi Giáo viên dạy giỏi 
- cấp Thành phố. Đây là một kết quả đáng tự hào 
trong quá trình xây dựng trường chất lượng cao 
của Hệ thống Giáo dục Ban Mai - dù mới thành lập 
được 7 năm.

7 năm, Ban Mai đã trở thành bến đỗ cho rất nhiều ước 
mơ về nghề giáo, những người tâm huyết với nghề 
giáo và mong muốn xây dựng những điều tốt đẹp cho 
cộng đồng. Và trong không khí kỷ niệm ngày 8/3, cũng 
như dư âm của cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành 
phố (diễn ra vào ngày 6/3) còn nhiều dư âm, BMser 
Connection đã có cuộc trò chuyện với cô giáo Lê Thị 
Hằng - giáo viên lớp 1A3 - Tiểu học Ban Mai.

Đây cũng là nhân vật xuất hiện ở ảnh bìa của BMser 
Connection số này.  

- Xin chào chị Lê Hằng. Duyên nào đã đưa chị đến 
với Ban Mai, và chị có nhớ những ngày đầu tiên ấy 
như thế nào không nhỉ?

 Tôi đến với Ban Mai như một cái duyên, qua giới thiệu 

của một bạn đồng nghiệp. Ấn tượng đầu tiên của tôi là 
một ngôi trường rất khang trang, sạch đẹp, gần gũi với 
thiên nhiên vì không gian rộng và nhiều cây xanh. 

Người đầu tiên tôi tiếp xúc là đồng chí Phó Hiệu trưởng 
Phạm Thị Thu Phương. Lúc ấy tôi được giao nhiệm vụ 
dạy một tiết về từ và câu của lớp 2. Sau khi dạy xong, 
đồng chí Phương đã góp ý, truyền cảm hứng yêu nghề 
ngay từ buổi đầu tiên cho tôi. Tôi gắn bó với trường từ 
ngày ấy – một ngày của tháng 7/2009.

Rất nhiều lứa học sinh đã đi qua, và mỗi học sinh 
trưởng thành cũng như những thành tích học sinh đạt 
được làm cho mình yêu nghề hơn rất nhiều.

- Gắn bó với nghề và đầy tâm huyết như thế, hẳn chị 
sẽ có rất nhiều kỷ niệm với ngôi trường Ban Mai?

 Ấn tượng về Ban Mai hơn hẳn các trường khác - đó 
chính là tình cảm của giáo viên, tình cảm của đồng 
nghiệp trong nhà trường. Tôi đã đi rất nhiều trường dân 
lập, nhưng không ở đâu chị em đồng nghiệp lại có tình 
cảm, có sự yêu nghề và lòng nhiệt huyết nhiều như thế.

Trong đợt thi giáo viên dạy giỏi  vừa qua, mọi người 
cũng đã quan tâm, hy sinh rất nhiều về thời gian, sức 
lực, trí lực để tôi có được thành tích. Và tôi nghĩ, thành 
tích đó không phải của riêng tôi, mà là của chung tất cả 
mọi người.

- Chị có thể bật mí một chút về ước mơ trong cuộc 
sống của chị, và ước mơ đó xuất phát từ đâu, hiện 
tại chị đã chạm tay được vào ước mơ ấy chưa?

Với bản thân tôi, ước mơ gần đây nhất là đạt giải cao 
trong đợt thi giáo viên dạy giỏi cấp TP, đồng thời luôn 
luôn mong rằng mình có nhiều sức khỏe để cống hiến 
một phần sức mình cho trường Ban Mai ngày càng đi 
lên,

- Vậy với chị, điều gì làm cho cuộc sống của chị ý 
nghĩa nhất?

Về nhà có chồng, có con động viên. Khi đến trường, mỗi 
một đồng nghiệp, mỗi một học sinh đều mang lại cho 
mình cảm giác: Mỗi ngày đến trường là một điều khám 
phá mới lạ.

- Cám ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này!

PV GÀ GÔ (thực hiện)

 “CHAT” VỚI BMSER Ở CUỘC THI GIÁO 
VIÊN GIỎI CẤP THÀNH PHỐ
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SẮC MÀU BAN MAI
Vượt qua hơn 1700 các bạn học 
sinh khối 9 toàn thành phố tại cuộc 
thi Olympic Tiếng Anh cấp Thành phố 
- Vòng 1, Trần Tuấn Linh (học sinh 
lớp 9A2 trường THCS Ban Mai) tự tin 
bước vào vòng 2 mang theo niềm vui 
sướng, sự tin tưởng của các thầy cô 
trong Nhà trường - gia đình và xuất 
sắc giành giải Ba cấp Thành phố. Xin 
chúc mừng bạn Tuấn Linh và chúng 
mình cùng chờ đợi kết quả ở cấp 
Thành phố của 6 học sinh lớp 5A8 
nữa nhé.

Sáng 6/3, Đại diện Hội đồng Cha mẹ 
học sinh đã đến thăm và chúc mừng 
các cô giáo trong Hội đồng quản trị, 
Ban giám hiệu trường Mầm non Ban 
Mai nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Tại buổi gặp gỡ này, đại diện của Hội 
đồng Cha mẹ học sinh đã bày tỏ những 
tình cảm và ấn tượng tốt đẹp về sự tân 
tình dạy dỗ và yêu thương các con học 
sinh bằng tâm người Mẹ của tất cả các 
cô giáo trong trường. Cùng với đó là 
một không gian khang trang, sạch sẽ, 
được chăm sóc chu đáo, gọn gàng, 
khoa học - từ khâu giá để dày dép tới 
một không gian thoáng rộng, nhiều cây 
xanh cho các con hoạt động, vui chơi, 
khám phá.

Thay mặt nhà trường, nhà giáo Mai Thị 
Lan Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - 
đã gửi lời cám ơn tới sự tin tưởng của 
toàn thể Cha mẹ học sinh trong suốt 
thời gian qua. Đón nhận những tình 
cảm tốt đẹp từ phía Cha mẹ học sinh, 
nhà trường luôn chào đón các con học 
sinh, coi mỗi học sinh là một món quà 
tặng mà các vị phụ huynh đã gửi trao. 
Để nâng niu, trân trọng. Để làm cho 
món quà này trở nên ý nghĩa và phát 
huy tối đa những giá trị tiềm ẩn.

Ngày 06/2, chuyên đề “Dạy học tích hợp trong môn Địa lí” (Địa lý 7 
– Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ) cấp Quận tổ chức tại trường 
THCS Ban Mai đã đạt được thành công rất lớn. Đến dự chuyên đề có 
sự hiện diện của Ban lãnh đạo Đại diện Phòng Giáo dục Hà Đông và 
các thầy cô giáo giảng dạy môn Địa lí trong toàn Quận.

Tiết học chuyên đề do cô giáo Bùi Thị Hậu (giáo viên Địa lí trường 
THCS Ban Mai) và các học sinh lớp 7A1 cùng thực hiện đã diễn ra thành 
công, đạt được yêu cầu về kiến thức và kĩ năng đã đề ra. Đặc biệt bài 
dạy đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía đại diện Phòng Giáo 
dục cũng như các thầy cô giáo trong toàn Quận.

Nhóm 1: Thuyết trình về đặc điểm dân cư Trung và Nam Mĩ. Nhóm 2: 
Thuyết trình về văn hóa độc đáo châu Mĩ Latinh. Nhóm 3: Thuyết trình 
về những hậu quả của đô thị hóa tự phát
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TIN VẮN MẦM NON

*Ngày 09/2: Cuộc thi “Liên hoan tiếng hát dân 
ca” diễn ra. Đây là một trong những ngày hội 
thường niên được tổ chức hàng năm nhằm 
giúp các con học sinh hướng về cội nguồn, 
hướng về với nền văn hóa dân tộc với những 
làn điệu dân ca. Cùng ngày, “Hội chợ xuân 
yêu thương” khai mạc với sự tham gia của cả 
3 cấp học Mầm Non, Tiểu Học, THCS. Đây là 
hoạt động từ thiện mang ý nghĩa nhân văn. 
Toàn bộ số tiền thu được từ hội chợ xuân sẽ 
được chuyển vào quỹ từ thiện The Morning 
của nhà trường, nhận được sự quan tâm đặc 
biệt của các cơ quan báo chí, đài truyền hình 
Việt Nam...

*Ngày 11/2: Trường mầm non Ban Mai tổ 
chức hoạt động cho trẻ trải nghiệm gói bánh 
Chưng ngày Tết, giúp các con học  sinh hiểu 
ý nghĩa và trực tiếp tham gia gói bánh với sự 
hướng dẫn của các cô các bác nhà bếp.

*Ngày 13/2: Ngày hội ẩm thực với chủ đề 
“Mâm cỗ đoàn viên”. Đây là hoạt động nhằm 
hướng các con đến việc tìm hiểu ý nghĩa của 
các món ăn trong ngày Tết.  

*Ngày 25/2: Công Đoàn trường MN – TH Ban 
Mai tổ chức giao lưu gặp mặt đầu xuân 2015 
với nhiều bất ngờ thú vị giành cho CBGV 
trong toàn Hệ thống. Những tiếng cười sảng 
khoái, những phần quà tặng bất ngờ đã tạo 
nên một buổi gặp mặt đầu xuân ấm áp và 
thoải mái, tất cả đã tạo nên khởi đầu tốt đẹp 
cho năm 2015.

*Ngày 05/3: Lễ phát động Tết trồng cây và 
xây dựng công trình măng non 2015 đã được 
tổ chức long trọng tại TTTCSK tầng 6 trường 
Ban Mai. Mỗi công trình măng non của các 
lớp góp phần xây dựng cảnh quan môi trường 
xanh – sạch đẹp và giáo dục cho các con học 
sinh tình yêu thiên nhiên, ý thức và kỹ năng 
bảo vệ môi trường.
 

*Ngày 26/2:  Kế hoạch “Nuôi 
lợn đất siêu tốc” được phát 
động. Đây là hoạt động thường 
niên của trường Tiểu học Ban 
Mai, nhằm gây quỹ Thư viện 
The Morning, ủng hộ kinh phí 
xây dựng Thư viện cho trường 
Tiểu học B Hưng Phú (Phước 
Long, Bạc Liêu).

*Ngày 28/2 và 07/3:  CLB Hành 
trang vào lớp Một tiếp tục với 
buổi học thứ 3 và thứ 4. Chủ đề 
2 buổi học này là: “Trường Tiểu 
học khác gì trường Mầm non?” 
và “Đồ dùng học tập của em”. 
Các con học sinh được  thầy cô 
rèn luyện trí nhớ, tư duy logic, 
hướng dẫn cách an toàn khi đi 
lại trong trường, tô màu các loại 
biển bảo và vẽ, cắt dán mô hình 
trường Tiểu học, làm đèn lồng 
từ phế liệu, học làm quen bằng 
Tiếng Anh, học hát, học vần…

*Ngày 02/3: 25 học sinh khối 5 
của Tiểu học Ban Mai tham gia 
cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp 
Quận. Chúng ta cùng chờ đợi 
tin vui từ kết quả cuộc thi này 
trong ít ngày tới. 

*Ngày 03 và 04/3: Ngày hội 
Khai bút đầu năm đã diễn ra 
tại Trường Tiểu học Ban Mai 
với những khoảnh khắc đầy 
ý nghĩa... Một vài bài khai bút 
đẹp tiêu biểu của các bạn: Yến 
Minh, Minh Anh (1A2);  Hải Anh, 
Phương Anh, Hải Phong (4A1), 
Nam Khánh (4A5)…

*Ngày 05 và 06/3: Cuộc thi giải 
Toán (và giải Toán bằng Tiếng 
Anh) trên Internet cấp Quận – 
Vyolympic  dành cho học sinh 
từ lớp 1-9 đã diễn ra tại Tiểu 
học Ban Mai.  Cuộc thi là dịp để 
các nhà trường nâng cao chất 
lượng dạy học bộ môn Toán và 
tạo điều kiện cho học sinh sử 
dụng Internet như một phương 
thức học tập, từ đó tuyển chọn 

những học sinh đạt giải cao 
tham dự thi giải Toán qua Inter-
net cấp Thành phố (diễn ra vào  
ngày 20/3)

*Ngày 06/3: Cô giáo Lê Thị 
Hằng tham gia kỳ thi Giáo viên 
giỏi cấp Thành phố. Đây là năm 
thứ 3 trường Tiểu học Ban Mai 
có giáo viên tham gia cuộc thi 
này. Đây là một kết quả đáng 
tự hào trong quá trình xây dựng 
trường chất lượng cao của Hệ 
thống giáo dục Ban Mai - dù 
mới thành lập được 7 năm.

* Ngày 07/3: 6 học sinh lớp 
5A8 đại diện Tiểu học Ban Mai 
tranh tài ở cuộc thi giải Toán 
bằng Tiếng Anh trên Internet 
cấp Thành phố. Kết quả sẽ có 
và tiếp tục được cập nhật trên 
web http://banmaischool.edu.vn 
và page  https://www.facebook.
com/banmaischool.vn  trong 
một vài ngày tới.

*Ngày 08/3: Nhiều hoạt động 
chào mừng Ngày Quốc tế Phụ 
nữ đã sôi nổi diễn ra ở các lớp 
học (dành cho học sinh) và 
Công đoàn trường (dành cho 
CBGV).  

*Ngày 12/3: Trường Tiểu học 
Ban Mai bắt đầu tổ chức tuyển 
sinh vào lớp Một (năm học 2015 
– 2016). Các đợt tuyển sinh tiếp 
theo sẽ diễn ra từ 13/3 – 21/3.

   

TIN VẮN TIỂU HỌC
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QUÀ TẶNG TÂM HỒN
TIẾP BƯỚC

 Trong số các em học sinh yêu quý của 
cô, biết đâu sau này sẽ có người tiếp 
bước sự nghiệp trồng người như cô - 
Ảnh minh họa

Người thầy ấy đã già lắm rồi, 
nhưng ánh mắt của thầy vẫn còn 
sáng lắm. Phải chăng, đó là ánh 
sáng vĩnh cửu để soi bước cho 
các thế hệ học trò của thầy mỗi 
ngày một vững bước hơn…

Nhớ lại hồi đó mỗi lần thầy lên 
bục giảng, học sinh lớp 12A4 của 
chúng tôi lại im phăng phắc vì sợ 
vẻ nghiêm khắc của thầy. Phải nói 
rằng lúc đó chúng tôi sợ thầy lắm, 

sợ vì thầy bắt học nhiều, làm nhiều 
bài tập và cũng sợ vì thầy luôn nói 
những điều thực tế mà chúng tôi gọi 
đó là “cao siêu – khó hiểu”.  Một lần 
tôi cùng tụi cùng tụi bạn tinh nghịch 
ra cánh đồng cạnh trường nhặt xác 
một rắn to rồi buộc vào dây thừng. 
Mấy đứa lôi con rắn về rồi bỏ vào 
ngăn tủ của thầy. Giờ học hôm đó 
cả lớp im phăng phắc dõi theo từng 
cử chỉ của thầy. Chỉ khi thầy đưa 
tay kéo ngăn tủ và xác con rắn tung 
ra cả lớp mới ào lên cười phá hỏa. 
Nhưng điều kỳ lạ là thầy không nổi 
giận, không la mắng mà thầy lặng lẽ 
cầm con rắn đã chết bỏ đi với ánh 
mắt đượm buồn.

Lúc đó tôi mới hiểu ra rằng hành 
động của chúng tôi thật dại dột và 
hành động đó làm thầy rất buồn 
lòng…

Hôm nay, và trên bước đường tôi 
đi, tôi mới thấm thía và hiểu ra rằng 
chính nhờ có sự dạy dỗ, sự nghiêm 
khắc của thầy mà những học trò 
bướng bỉnh như chúng tôi mới vững 
bước trên con đường mình đã 

chọn. Thầy ơi, giờ thì em cũng mới 
hiểu nỗi buồn xưa của thầy, buồn vì 
chúng em quá tinh nghịch, quá mải 
chơi, buồn vì chúng em không nhận 
ra những tình cảm ấm áp, bao la của 
thầy đằng sau sự nghiêm khắc khó 
tính đó.

Thật trùng hợp và ngẫu nhiên rằng 
ngày hôm nay em lại tiếp bước và 
theo con đường sự phạm mà thầy 
đã đi. Những tình cảm ấm áp của 
thầy sẽ theo em truyền cảm hứng, 
truyền hơi thở cho những búp non 
thơ ngây mỗi ngày. Những búp non 
ấy rồi sẽ đâm chồi nảy lộc và đơm 
hoa kết trái giữa cuộc đời tươi đẹp. 
Và đâu đây trong số đó sẽ có một 
đóa hoa giữa cuộc đời lại mang 
hương thơm và hơi thở tiếp bước 
cho những thế hệ tiếp theo…

Cô giáo NGUYỄN THỊ MAI 

(Lớp Mickey 5)
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CÁCH  SỐNG
Khi tôi nhìn những con đường đầy những bông 
hoa dại, tôi lo ngại đám cỏ ấy sẽ phá đi mảnh vườn 
của mình. Đám trẻ thì lại tìm hái những bông hoa ấy 
tặng mẹ và vui đùa với những bông cỏ may…

Khi tôi gặp một kẻ say khướt đang mỉm cười, tôi chỉ 
ngửi thấy mùi rượu và sự kinh tởm , những kẻ khiến tôi 
phải quay mặt. Nhưng đám trẻ của tôi thì nhìn và mỉm 
cười lại với họ. Khi tôi nghe những đoạn nhạc mà mình 
thích tôi chẳng để tâm chút gì, chỉ ngồi lì và lắng nghe.  
Đám trẻ nhà tôi lại nhún nhảy theo nhịp điệu, hát to lên 
dù chỉ với những lời mà chúng tự nghĩ ra.

Khi gió thổi qua mặt, tôi thu người lại, bực mình vì 
chúng làm rối mái tóc của mình và những bước chân 
thêm khó khăn. Lũ trẻ thì nhắm mắt lại, dang hai tay 
như bay lên cùng với chúng, sau đó thì phá lên cười. 
Khi tôi gặp một vũng bùn, tôi cố bước qua nhanh, lo sợ 
chúng sẽ làm bẩn giày và day lên những tấm thảm.
Đám trẻ thì ngồi quanh lại, chúng cố xây các đập nước, 
các dòng sông và nô đùa với những con giun.

Khi cầu nguyện , tôi luôn mong Chúa sẽ ban cho mình 

Hồn nhiên học sinh trường Mầm non Ban Mai - Ảnh minh họa

nhiều thứ. Lũ trẻ thì khẽ nói : “Chúa ơi, cám ơn vì đã 
cho con đồ chơi và nhiều bạn bè. Con cũng chưa muốn 
lên Thiên đàng với Người vì con nhớ ba và mẹ con 
lắm!”.

Phải chăng chính trẻ con mới là những người chỉ cho 
chúng ta cách sống, và có lẽ vì thế những thiên thần 
luôn ở bên chúng.

Và hãy tận hưởng những quà tặng dù nho nhỏ của cuộc 
sống. Một ngày nào đó, khi nhìn lại bạn sẽ nhận ra rằng 
đấy mới chính là những khoảnh khắc đích thực của 
mình!

LANDSCHAFT NGUYỄN



 NGHỆ SĨ NHÍ

 Tháng 3 ngập tràn hình ảnh về 
Mẹ và Cô trong mỗi dòng xúc cảm 
của các bạn học sinh Ban Mai gửi về 
BBT. Bài viết nào cũng thể hiện lòng 
biết ơn trước sự hi sinh, vất vả của 
mỗi người mẹ dành cho con, trước 
những ân cần, tận tình chăm lo và 
dạy bảo của cô giáo ở trường. Tất 
cả tạo nên một bức tranh thật đẹp 
– không chỉ trong lòng tháng 3, mà 
còn trong cả 12 tháng – khi đã hình 
thành và nuôi dưỡng nên tâm  hồn 
biết yêu thương, sẻ chia của mỗi 
BMser.

Những bài viết thật sự ấn tượng, có 
cá tính riêng đã được lựa chọn giới 
thiệu trong chuyên mục này của số 
tháng 3. 

Tuy nhiên bên cạnh đó, có những 
bài viết chưa đạt về tổng thể toàn 
bài, nhưng lại có những câu, những 
ý hay, thể hiện bản thân người viết 
có năng khiếu và tiềm ẩn nhiều 
bất ngờ, nếu chịu khó viết và chia 
sẻ thêm, cùng với được góp ý, bồi 
dưỡng, tạo môi trường giao lưu – 
chắc chắn không chỉ tâm hồn phong 
phú thêm mà khả năng viết cũng sẽ 
lên tay.

Bạn Trịnh Nam Khánh (4A5) có một 
câu văn kết mà không phải học sinh 
nào cũng viết được: “Ai cũng có mẹ, 
nhưng có mẹ bên cạnh em là cũng 
đủ khiến em vui rồi. Em quý mẹ hơn 
những gì em có.” 

Rất nhiều bạn đã có kỹ năng để làm 
thơ, biết cách gieo vần, nhịp, điệu 
khả chuẩn như: Quang Trường, 
Ngọc Mai; Vũ Hoàng Khánh Linh; 
Nguyễn Bảo Vân; Nguyễn Tích 
Bảo (4A2);  Cao Tuấn Dũng; Đặng 
Linh Anh (4A3); Trần Minh Hùng 
(5A8)

Bạn Đàm Bảo Thiện (2A5) thể hiện 
tư duy khá mạch lạc khi hành văn. 
Nếu được hướng dẫn đọc thêm 
sách báo phù hợp, được thầy cô và 
gia đình tạo điều kiện, chắc chắn 
Bảo Thiện sẽ có nhiều bài viết hay 
và hoàn chỉnh.

Thơ bên cạnh vần, nhịp điệu thì cần 
tứ và ý tưởng. Nếu thơ đơn  thuần 
chỉ nhịp nhàng, đọc nghe xuôi tai, 
vần vần, mà không có thông điệp, 
ý tưởng gửi gắm khiến người đọc 
người nghe phải suy ngẫm, thậm 
chí thích thú với những góc nhìn bất 
ngờ, rất riêng của người viết thì bài 
thơ đó cũng rất nhạt nhòa, dễ quên. 
Rất nhiều bạn đã thể hiện được góc 
nhìn mới và biết cách thả lỏng cảm 
xúc để chia sẻ trên con chữ một 
cách tự nhiên như: Vũ Khánh Chi 
(3A4); Lê Đỗ Hoàng (5A5); Dương 
Bùi Hạnh An (4A2)…

Anh Gõ Kiến biết trong gia đình 
BMser còn rất nhiều bạn học sinh 
khác tài năng nhưng còn nhút 
nhát chưa dám tự tin thể hiện, 
chia sẻ cảm xúc của mình. BMser 
Connection  chính là sân chơi 
để chúng mình rèn luyện và thử 
sức.Trong thời gian tới, BMser 
Connection cũng sẽ triển khai một 
Câu lạc bộ riêng cho các cây bút nhỏ 
trường Ban Mai để chúng mình cùng 
giao lưu và có cơ hội chia sẻ, phát 
hiện, bồi dưỡng thêm những nhân tố 
mới về khả năng viết. Chúng mình 
cùng chờ nhé!

Và đừng quên, gửi bài cộng tác với 
BMser Connection các số tiếp theo 
ngay từ bây giờ.

Tháng 4:  Chủ đề “Cầm tay mùa hè” 
– viết về mùa hè, mùa thi. 

Tháng 5: Chủ đề “Cất cánh” – viết 
về những  cảm xúc xa trường và 
những kỳ nghỉ du lịch thú vị của mỗi 
học sinh.

Tháng 6: Chủ đề “ Gia đình của em” 
– Viết về gia đình của mỗi người và 
gia đình Ban Mai.

Mọi thư từ, tranh ảnh, bài vở cộng 
tác với BMser Connection xin gửi 
về hòm thư: noisan@banmaishool.
com , hoặc gửi trực tiếp tại Phòng 
truyền thông nhà trường. 

Lưu ý:  BBT không nhận bài sưu 
tầm.

 Anh GÕ KIẾN

 

 Ngày con sinh ra

Là ngày hoa đào nở sớm

Giọt nước mắt hạnh phúc

Lăn dài trên gò má mẹ.

Rồi thời gian qua đi

Mẹ chăm con khôn lớn

Chắt bóp từng đồng xu

Để cho con đi học

Ở nơi tốt nhất…

Mẹ mỉm cười khi con hạnh phúc

Mẹ không vui khi thấy con buồn

Con thành công – niềm tự hào dâng 
trên đôi mắt mẹ

Con thất bại – mẹ dịu dàng ủi an…

Và giờ đây, con đã trưởng thành hơn

Đã có thể sống tự lập

Nhưng làm sao con quên

Công ơn mẹ…

Người đã dưỡng dục con nên người

“Suốt cả cuộc đời - đôi mắt mẹ vẫn 
dõi theo con từng bước chân…”

TRẦN PHƯƠNG LINH (5A8)

THƯ TỪ

 BÀN BIÊN TẬP

MẸ 
YÊU
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NGHỆ SĨ NHÍ

 
 NGÀY MỒNG 8 THÁNG 3

Thấy sân trường rộn rã
Thấy lớp học toàn hoa
Em nhìn lên chợt nhớ
Mai mồng 8 tháng 3

Ngày của các cô giáo
Ngày của mẹ kính yêu
Của một nửa thế giới
Dạy em biết bao điều

Em làm gì được nhỉ
Để chúc mừng cô yêu?

Em làm gì tặng mẹ
Đến đón em mỗi chiều?

Điểm Mười con tặng mẹ
Biết ơn con tặng cô

Ngày nào cũng vui cả
Như mồng 8 tháng 3

PHƯƠNG NAM (2A3)

MẸ LÀ SỐ MỘT

Sao trời có hàng vạn
Cây cỏ có hàng trăm
Nhưng mẹ chỉ có một

Biết mấy là yêu thương

Mẹ chăm con từng tí
Mẹ dạy con từng li

Mẹ cho con đạo đức
Mẹ chỉ con làm người

Mùa đông dù lạnh giá
Đã có mẹ sưởi bên

Mùa hè dù nóng nực
Tay mẹ  mát tâm hồn

Con thương mẹ xiết bao
Tảo tần qua khó nhọc
Bàn tay mẹ gầy chai
Cho con được đi học

Biết bao nhiêu của ngon
Mẹ dành cho con hết

Bấy nhiêu là câu chuyện
Mẹ thủ thỉ con nghe

Mẹ ơi có biết không
Con yêu mẹ nhiều lắm

Không thứ gì sánh được
Tình thương mẹ vô bờ!

LÊ ĐÌNH ANH (5A8)

LỜI CON CHÚC

Hôm nay mùng 8 tháng 3
Em làm bưu thiếp tặng bà 

tặng cô
Tặng mẹ với cả tặng dì

Chúc cho phu nữ càng ngày 
càng xinh

Chúc bà vui vẻ tuổi già
Chúc cô duyên dáng như là 

cô tiên
Chúc mẹ xinh xắn dịu hiền
Chúc dì may mắn ngập tràn 

niềm vui.
   

LÊ HOÀNG QUÂN (3A6)

  
NHỮNG NGHĨ 

SUY TỪ MẸ
“Bàn tay mẹ bế chúng con/ Bàn tay mẹ 
chăm chúng con”. 

Những câu hát trên là lời bài hát “Bàn 
tay mẹ” – một bài hát mà tôi vô cùng 
yêu thích. Và  nếu có ai đó hỏi tôi rằng: 
Người mà bạn yêu quý nhất là ai? Tôi 
không ngần ngại trả lời luôn: Đó là mẹ 
của tôi. Nhưng với tôi, tôi không chỉ 
yêu quý người mẹ của mình mà tôi còn 
khâm phục.

Buổi sáng, mẹ dậy sớm đưa hai chị 
em tôi đi học. Chiều tối, mẹ đón hai 
chị em tôi trở về. Và vừa về đến nhà, 
mẹ đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, dạy hai 
chị em tôi học… Nhiều công việc như 
thế, nhưng tôi thấy mẹ luôn mỉm cười, 
không hề kêu ca như tôi. Tôi sẽ học tập 
điều đó của mẹ.

Nhiều lần, tôi giận mẹ. Nhưng mẹ không 
giận tôi, mà mẹ dùng những lời từ tốn, 
nhỏ nhẹ để khuyên bảo. Mỗi khi tôi gặp 
bài khó, mẹ thường nói: “Con hãy đọc 
đề bài nhiều lần nữa xem, có thể con 
sẽ hiểu hơn đấy. Hơn nữa, con nên làm 

ra nháp trước rồi hãy viết vào vở. Làm 
ra nháp nhiều lần, rồi con sẽ hiểu thôi. 
Đừng gặp một bài nào rắc rối chút xíu là 
hỏi, như thế con sẽ không thông minh 
đâu!” Lời nói của mẹ khiến tôi hiểu ra, 
để tôi tự giác làm bài, không ỷ lại vào 
mẹ nữa.

Nhiều lúc suy nghĩ, tôi thấy mình rất 
hạnh phúc . Tôi được sinh ra trong một 
gia đình khá giả. Tôi có bố, mẹ và một 
cậu em trai tinh nghịch. Tôi thấy mình 
may mắn hơn những cô bé, cậu bé mồ 
côi không nơi nương tựa ngoài kia. Tôi 
rất trân trọng những gì mình đang có.

Chính mẹ đã giúp tôi có những suy nghĩ 
ấy, và trưởng thành hơn qua mỗi ngày.

LÊ PHƯƠNG LINH (4A5)

Tranh minh họa: Lớp 4A3
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GÓC THƯ GIÃN
                           MẸ VÀ TÔI

Có một người đàn bà yêu thương tôi và tin tưởng 
ở tôi nhất trên đời này người ấy có thể vì tôi mà hy 
sinh cả tính mạng. Đó là Mẹ tôi. Có một người bạn 
trung thành với tôi nhất trên đời này, người ấy có thể 
vì tôi mà từ bỏ hết mọi của cải, mọi thứ ân sủng quý 
giá nhất. Đó là Mẹ tôi. 

Nếu có ai bảo với tôi rằng ở một nơi nào đó có một người 
xem con mình vừa là mục đích đầu tiên vừa là mục đích 
cuối cùng của đời mình thì tôi tin chắc rằng người đó 
không ai khác hơn là Mẹ tôi.
 
Khi một người mất mẹ ở tuổi năm mươi, điều ấy có nghĩa 
là không còn gì có thể dàn xếp được. Cái sa mạc để lại 
trong lòng bạn cứ thế mỗi ngày mỗi lan rộng ra và cõi 
lòng bạn thì tan nát như một cánh đồng xanh tươi vừa 

trải qua một cơn bão lớn.

...Không có bài hát nào nói đủ
 về mẹ. Mất mẹ là mất đi một
 tài sản lớn nhất trong toàn bộ
 sự giàu có của một đời người.

...Mỗi người tình có thể ác độc với bạn nhưng trong lòng 
người mẹ thì chỉ có từ tâm. Sự ác độc mang đến giá 
băng trong lòng bạn và chỉ có hủy diệt chứ không thể 
nào làm sinh nở một điều gì tốt lành. Chỉ có ở người mẹ, 
bạn mới có thể tìm được lòng chung thủy tuyệt đối.

Khi mẹ mất rồi thì bạn hãy tin chắc rằng không thể ở nơi 
nào có một lòng chung thủy tương tự như vậy nữa, bởi 
vì đối với mẹ, bạn là mục đích đầu tiên và sau cùng. Khi 
một người tình cho bạn một tình yêu thì trong trái ngọt đã 
có thêm mùi vị của cay đắng. Tình yêu của mẹ là không 
vụ lợi. Ở trái tim người mẹ chỉ có sự tràn đầy, không có 
bớt đi hoặc thêm vào gì nữa. 

Nếu thân xác đi mà linh hồn vẫn còn lại thì bạn hãy tin 
rằng,mẹ sẽ là người đau khổ nhất chứ không phải là 
bạn. Ở nơi linh hồn đó, mẹ biết rằng từ nay không còn ai 
đủ tình yêu để chăm sóc và an ủi bạn trong những phiền 
muộn chập chùng của cuộc đời.

Một người năm mươi tuổi mất mẹ, thì đau khổ hơn trẻ 
lên năm, bởi vì người ấy không còn hy vọng gì ở tương 
lai nữa. Mất mẹ là mất một phần lớn của cuộc vui muốn 
được đền đáp, chia sẻ.

HỌC  TRÒ  CƯỜI

Suy luận của giáo sư môn logic

Giáo sư môn logic học bị mất kính. Ông bèn suy luận: 
“Ai lấy cắp? Đương nhiên là kẻ cắp rồi. Và tên này có 
thể bị cận thị, có thể không. Có thể hắn đã có kính, có 
thể chưa có. Nhưng nếu chưa có làm sao hắn có thể 
trông thấy kính của mình? Điều này chứng tỏ hắn không 
bị cận thị. Mà không bị cận thị thì đâu cần tới kính.”
Im lặng một lúc vị giáo sư tiếp tục: “Từ những giả thuyết 
trên, có thể kết luận là không ai lấy kính của mình cả. 
Chắc chắn nó nằm ở đâu đây thôi. Nhưng mình đã nhìn 
khắp rồi, không thấy gì cả. Mà mình nhìn được như vậy 
có nghĩa là mình đang đeo kính”.

Cách vào đề bất ngờ của thầy giáo

Đầu giờ toán, thầy giáo ra câu đố dành cho cả lớp: 
“Thầy hỏi các em, ăn cắp nhạc thì gọi là gì?”. “Thưa 
thầy là đạo nhạc ạ!”. “Thế ăn cắp ý tưởng là gì?”. “Là 
đạo ý tưởng ạ!”.
”Ăn cắp thơ gọi là gì?”. “Là đạo thơ ạ!”. “Vậy còn ăn cắp 
răng?”. Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau...

- Các em mở sách, hôm nay chúng ta sẽ học... ‘’đạo 
hàm’’.

Khan cả cổ với yêu cầu của cô giáo

Trong tiết tập làm văn thực hành cô giáo bảo cả lớp: 
“Các em hãy viết một câu chuyện trong ngày mà em 
thích. Chú ý là phải trên 50 từ”. Cả lớp viết rào rào rồi 
sau đó nộp bài, và bài của Tí như sau: “Em bị mất một 
con mèo. Nó rất xinh! Em đi tìm nó. Em gọi: meo, meo, 
meo... khản cả cổ để có đủ 50 từ mà cô giao!”. Cô sau 
khi đọc: Xỉu...                                       

(Sưu tầm)
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    BÔNG HOA TỎA 
NGÁT GIỮA  ĐỜI
“ Tháng 3, mùa con ong đi lấy 
mật, mùa con voi xuống sông 
lấy nước”. Câu hát rộn ràng ấy 
vang lên làm tôi xao xuyến khi 
mùa xuân đang về với những 
làn mưa mỏng lất phất bay, trăm 
hoa đua nở. Trời Hà Thành lành 
lạnh trong tiết tháng 3 khiến 
lòng ta trào dâng những cảm 
xúc bồi hồi khó tả. Tôi nghĩ về 
những người phụ nữ thân yêu 
cúa mình, trong đó người mà tôi 
rất cảm phục và kính trọng: Đó 
là cô Mai Thị Lan Anh - Chủ tịch 
Hệ thống Giáo dục Ban Mai - 
một bông hoa tỏa ngát hương.

 Khi gặp và tiếp xúc với cô, 
giọng nói ấm áp đã truyền thêm 
niềm tin cho tôi. Người phụ nữ 
vóc dáng nhỏ bé nhưng lại là 
người quản lý có tầm nhìn , là 
ngọn hải đăng soi sáng cho 
con thuyền Ban Mai vững vàng 
vượt biển lớn đáp đến bến bờ 
tri thức vinh quang. Với  nghị 
lực kiên cường, dám nghĩ, dám 
làm, với những ước mơ cao 
đẹp cùng lòng đam mê cháy 
bỏng, cô đã đem giá trị lớn lao 
đến cho hàng chục ngàn học 
sinh của Hệ thống Giáo dục Ban 
Mai – từ những chương trình 
học tập hữu ích, môi trường học 
tập thân thiện, chất lượng, cùng 
nhiều hoạt động hướng tới sự 

phát triển của từng học sinh. 

Với bề dày thành tích đạt được, 
đặc biệt là danh hiệu Trường 
chuẩn Quốc gia, Ban Mai xác 
định là “Ngôi trường thế kỷ 
21”, đào tạo nên những học 
sinh ưu tú , toàn diện, có kỹ 
năng học tập và làm việc suốt 
đời, sẵn sàng trở thành công 
dân toàn cầu ở ngôi trường này. 
Đó chính là sự khác biệt của về 
tầm nhìn, giá trị chiến lược, sứ 
mệnh của người lãnh đạo tài ba.

Còn đó những trăn trở,vượt 
qua những sóng gió, những 
mong ước để con thuyền Ban 
Mai ngày càng vững bước và 
thành công trên con đường tri 
thức.  Người thuyền trưởng tài 
ba ấy vẫn kiên cường chèo lái, 
làm những điều tốt nhất cho học 
sinh thân yêu, bởi với Ban Mai – 
mỗi học sinh là một món quà!

 Hàng ngày khi gặp cô Lan Anh 
ở trường, tôi đều thấy ở cô tràn 
ngâp tình yêu thương, một sự 
gần gũi như người mẹ, người 
chị. Cô quan tâm và nhớ hầu hết 
các thầy cô giáo trong trường 
với sự trân trọng vô bờ bến. Và 
khi đến với Ban Mai, bạn cảm 
nhận Ban Mai là một gia đình, 
mà người đứng đầu hệ thống đã 
tạo nên không khí ấm cúng ấy.                                       

VŨ THỊ VINH

(Giáo viên lớp Donald 2 )

NỤ CƯỜI
 NGỜI BAN MAI
(Viết tặng cho nụ cười của cô giáo 
Mai Thị Lan Anh tại Banmai School)

Mẹ chưa nói cùng con về những ước mơ
Cha chưa kể con nghe về những bến bờ 
mình sẽ tới
Tuổi thanh xuân sôi nổi
Con tự vẽ mình bằng khao khát những ban 
mai…

Mùa cứ thở dài, rối bời trong mắt ai
Con tập mỉm cười qua muôn trời sóng gió
Rồi bình minh xòe nở
Rồi mây trắng đầy thềm…

Con nâng niu từng hạt mầm qua năm tháng 
lớn lên
Bằng nụ cười ngời ban mai từ mẹ
Bằng niềm tin từ vai cha lặng lẽ
Cõng đời con qua gian khó nhọc nhằn.

Mẹ đếm tuổi mình bằng những nếp thời gian
Con đếm tuổi bằng mỗi mùa chim tung cánh
Những tâm hồn trẻ thơ đầy ước vọng
Từ mái trường này vỗ bến tương lai

Những sớm mai…
Những sớm mai…
Nụ cười con ngát dặm dài mùa thương
Vương hương cho một mái trường
Xanh qua năm tháng tình ươm nụ chồi.

                                            L. Đ. K
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