


Các Thầy Cô thân mến!
Hôm nay, đúng ngày 20/11, trên cả nước đang hạnh 
phúc chào đón Ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúng ta 
cũng có những ngày hạnh phúc bên nhau với rất 
nhiều lời chúc thành tâm, tạo động lực và truyền cảm 
hứng trao nhau.

Và năm nay là ngày 20/11 lần thứ 10 được tổ chức 
tại Ban Mai. Mười năm chúng ta cùng nhau trao yêu 
thương tới 10 thế hệ học sinh, giúp các con nhận 
diện tài năng cá nhân, phát triển tình cảm và đường 
đi phía trước. Thật tự hào: Kĩ sư tâm hồn gieo trồng 
TÂM HỒN nở hoa cho nhân loại.

Từng học sinh Ban Mai với mỗi tài năng cá nhân sẽ 
có những lựa chọn con đường riêng trong tương lai, 
nhưng các em sẽ mãi khắc sâu tâm trí là những bài 
học lẽ phải, trung thực, về cái đẹp mà các thầy cô đã 
dày công dạy dỗ. Mỗi học sinh là một cá nhân thực 
sự, chúng ta hãy cho các con được giãi bày những 
suy nghĩ và chính kiến của mình, để từ đó chúng ta 
hiểu các con hơn, giúp các con tiếp tục học hỏi và rèn 
giũa bản thân. Đó là lý do chúng ta không thể thay 
hai từ GIÁO DỤC bằng cụm từ Truyền thụ kiến thức.

Chính vì những điều cao cả đó mà chúng ta đã lựa 
chọn NGHỀ TRỒNG NGƯỜI để cống hiến trọn đời - 
nghề gieo Tâm và hái quả Trí tuệ.

Các Thầy Cô yêu mến!
Trong giây phút thật nhiều cảm xúc bắt đầu một ngày 

mới và một ngày tiếp nối tình yêu nghề giáo, cho tôi 
được gửi lời chúc mừng và lời cảm ân tới Cha mẹ 
của các thầy cô, những người Thầy của các Thầy 
Cô - những người đã có ảnh hưởng trong cuộc đời 
của Thầy Cô. Họ đã gửi Thầy Cô về Ban Mai để xây 
dựng nên Ngôi nhà Ban Mai, để cùng chung lý tưởng 
tầm nhìn và sứ mệnh cuộc đời.

Tôi gửi lời chúc mừng và cám ơn tới toàn thể BM-
Sers đã có ước mơ cống hiến cho giáo dục tại Ban 
Mai - nơi mỗi BMSers đang phấn đấu để được sống 
hạnh phúc, làm việc hạnh phúc, học tập hạnh phúc. 
Nơi tôn vinh giá trị cốt lõi, giá trị phụng sự và là nơi 
nuôi dưỡng tâm hồn Người Thầy.

Cho tôi được nắm tay các bạn để cùng nhau mạnh 
mẽ hơn, đi xa hơn và yêu thương nhiều hơn trong 
thế giới biết ơn và vượt qua mọi thách thức chông 
gai của cuộc đời. Và tôi cũng sẽ nỗ lực bền bỉ để ước 
mơ không dừng lại!

Thay cho cha mẹ các con học sinh gửi lời cảm ân 
không bao giờ là đủ tới nhưng người THẦY vĩ đại.
Chúng ta hãy cùng nhau tu dưỡng để lại cây phước 
muôn đời cho con cháu dòng tộc mỗi gia đình, mỗi 
dòng họ và đất nước.

Chúc các Thầy cô hạnh phúc và tràn ngập niềm vui!
Yêu thương và lắng nghe!

Cô MAI THỊ LAN ANH 
(Chủ tịch Hệ thống GD Ban Mai)

Nghề gieo Tâm, hái quả Trí tuệ

Cô Mai Thị Lan Anh cùng BGH trường Tiểu học Ban Mai đón nhận danh hiệu 
Tập thể lao động Tiên tiến do UBND Quận Hà Đông trao tặng.



Tôi còn nhớ như in những ngày đầu tiên 
con bước chân vào cánh cổng trường Ban 
Mai là những ngày con nước mắt giàn giụa, 
con bám chặt vào vai áo không chịu rời vòng 
tay ba để ngồi vào lớp học cùng các bạn.

Con là một cô bé mong manh, yếu đuối và nhạy 
cảm nên những ngày đầu vào lớp 1 là những 
ngày cực kỳ vất vả với cả con, cả ba mẹ và các 
cô giáo ở lớp. Con áp lực và bị tâm lý khi phải 
đi học. Hôm nào đến trường con cũng nôn. Con 
dè dặt, nhút nhát khi giao tiếp với thầy cô và các 
bạn. Con ăn uống khó, ép một chút thôi là con 
nôn. Cô Hân chủ nhiệm và cô Hải bán trú năm 
lớp 1 đã tận tình, kiên nhẫn dìu dắt con từng 
ngày. Cô Hải đã đi xin cho con từng bát cơm nát 
để con ăn đủ suất. Cô Lan Anh dạy tiếng Anh đã 
truyền cho con niềm đam mê với tiếng Anh.

 Con yêu tiếng Anh, yêu cả cô giáo dạy con đến 

nỗi những ngày cô Lan Anh đi tập huấn ở Hàn 
Quốc, con đã viết thư thể hiện niềm mong nhớ 
với cô và bắt mẹ đăng lên facebook gửi cho cô.

Sang năm lớp 2 cô Ninh chủ nhiệm với tâm 
huyết và nhiệt tình của một cô giáo trẻ đã truyền 
lửa cho các con qua từng hoạt động của lớp, cô 
Liên bán trú trầm tĩnh, nhẹ nhàng chăm chút cho 
các con từng bữa ăn giấc ngủ với tình thương vô 
vàn. Cô Hương tiếng Anh miệt mài hướng dẫn 
con từng nội dung cho bài story contest. 

Thật đáng ngạc nhiên là con từ một đứa bé nhút 
nhát đã mạnh dạn tự tin tham gia các hoạt động 
của lớp, của khối. Con hào hứng với cuộc thi 
story contest và đạt giải ba hơn cả mong đợi của 
mẹ.

Năm nay nữa là năm thứ 3 con học ở trường Ban 
Mai. Cô Linh chủ nhiệm, cô Lý bán trú, cô Thuỷ 
tiếng Anh đang tiếp tục từng ngày nuôi dưỡng 
bồi đắp cho các con sự tự tin để toả sáng. Không 
chỉ mỗi kiến thức, sự tự tin, lòng nhân ái của con 
cũng được các cô bồi đắp qua các hoạt động tri 
ân. 

Ngày 20/10 vừa qua mẹ đã rất xúc động khi nhận 
được thư của con gửi mẹ, kèm cả ảnh của gia 
đình và clip tri ân mẹ mà cô Linh, cô Lý đã lặng 
lẽ dày công sưu tầm từng bức ảnh gia đình của 
các con trong lớp. Con cũng vừa hoàn thành kỳ 
thi toefl primary một cách tự tin dù mục tiêu đặt 
ra chỉ là cọ xát học hỏi kinh nghiệm thi cử, nhưng 
con đã làm được hơn thế.

Chưa hết 3 năm dưới mái trường Ban Mai, cả ba 
mẹ của con và cả các cô đã bên con từng ngày 
đều ngạc nhiên thấy rõ sự trưởng thành của con. 
Sự trưởng thành đó chính là dấu ấn của các thầy 
cô Ban Mai trong con.

Xin được bày tỏ lời tri ân chân thành của gia 
đình con tới những người đưa đò tận tụy của 
trường Ban Mai.

CHU THỊ HOA MAI
(PHHS Lê Hoa Diệu Linh - 3A6)
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Dù thế nào và đến bao lâu đi nữa, 
dù cuộc sống có nhiều biến động, đổi 
thay về tình cảm và cả đạo đức, thì 
niềm hạnh phúc và ý nghĩa thực sự của 
những người làm thầy vẫn luôn được 
cả xã hội nâng niu, trân trọng, hướng 
về, nhất là trong những ngày 20/11 về 
đến. 

“Dưới ánh mặt trời, không có nghề gì cao 
quý hơn nghề dạy học”.

Những hình ảnh đẹp về không khí Kỷ niệm 
ngày 20/11 tại Hệ thống GD Ban Mai luôn 
là những khoảnh khắc khó quên trong lòng 
mỗi BMSer.

DƯỚI ÁNH 
MẶT TRỜI...

Các con học sinh cúi đầu tri ân thầy cô, cha mẹ 
- những người thầy lớn trong cuộc đời mỗi người con.

Học sinh viết và gắn những lời yêu thương dành 
tặng thầy cô trên Bảng tri ân.

Đại diện các bậc PHHS cùng BGH nhà trường, các thầy cô giáo 
hát vang bài "Ngày đầu tiên đi học" cùng học sinh toàn trường.

TIÊU ĐIỂM THÁNG 11

Ban Mai tình nghĩa 
Sau giờ làm ngồi nghỉ ngơi 
Trong lòng bỗng thấy chơi với nghĩa tình

Khi xa tổ ấm gia đình
Đến trường nhận được nghĩa tình Ban Mai 

10 năm gắn bó lâu dài
Trong lòng cảm thấy dâng hoài tình thương 

Mai sau xa cách mái trường 
Trong lòng vẫn thấy tình thương dạt dào.

Cô BÙI THỊ TRÃI 
(Tổ lao công)

Thành viên tổ Văn phòng nhận danh hiệu Chuyên môn giỏi.
 Cô Bùi Thị Trãi xúc động đọc thơ dành tặng Ban Mai.
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Học sinh Mầm non dành tặng hoa và thiệp tới các cô chú cán bộ tổ Hành chính văn phòng - những người 
không trực tiếp đứng lớp nhưng góp phần không nhỏ cho sự phát triển của Ban Mai, lặng thầm mỗi ngày 

để các con học sinh có được môi trường học tập tốt, tự tin phát huy thế mạnh bản thân.

Học sinh khối THCS - THPT dành nhiều tình cảm qua những bài viết, hình ảnh
 về người Thầy cùng chùm hoạt động "Tri ân người lái đò thầm lặng".
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Cũng như rất nhiều bậc cha mẹ ngày nay, 
tôi đã từng mong đợi con mình trở thành một 
đứa trẻ “toàn diện” – học gì cũng phải tốt, 
nhạc - họa, anh văn phải giỏi… Tôi không tiếc 
tiền cho con mình điều kiện vật chất tốt nhất, 
học nhiều thứ, đi du lịch khắp nơi khi rảnh… 
Thế nhưng, tôi lại có quá ít thời gian để đồng 
hành cùng bạn ấy hàng ngày.

Tôi mặc nhiên việc phó thác bạn ấy cho nhà 
trường, các lớp học ngoại khóa, và tin rằng điều 
đó sẽ khiến bạn ấy “toàn diện” như mình mong 
đợi.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Với khoảng 
thời gian ít ỏi quan tâm đến việc học của con 
mình, khi bạn ấy bước vào lớp 1, mỗi khi kiểm 
tra bài của con, tôi luôn ở trạng thái cáu giận vì 
bạn ấy học rất chậm, thường xuyên quên bài. 
Khi hỏi rằng “hôm nay của con thế nào” thì tôi chỉ 
luôn nhận được câu cụt lủn “con vui mẹ ạ” hoặc 
“không có gì mẹ ạ”. Tôi thở phào khi bạn ấy học 
xong lớp 1 vì đã biết đọc, biết viết nhưng không 
hề “toàn diện” như tôi tưởng …
 
Tôi bắt đầu bước vào năm học lớp 2 cùng bạn 
ấy khi đến dự buổi họp phụ huynh đầu năm. Cô 
Nhã – Giáo viên chủ nhiệm chia sẻ rằng các bạn 
sẽ bắt đầu một phương pháp học mới, đòi hỏi 
sự đồng hành của cha mẹ. Lúc đó, tôi thực sự 
tá hỏa khi “sờ đến” sách vở của con: những bài 
dặn dò trên lớp cô yêu cầu được con mình viết 
rất cẩu thả, con quên vở thường xuyên nên vở 
dặn dò được dùng cho đủ thứ môn học. Bạn ấy 
chẳng biết lỗi mà còn than vãn rằng mẹ chẳng 
bao giờ kí/nhận xét về con vào “vở dặn dò” để 
gửi cho cô. 

Trao đổi với cô thì tôi còn biết rằng con mình thực 
sự nhút nhát, chậm tiếp thu bài ở lớp. Nhưng cô 
nói thêm: con tôi là cô bé rất tình cảm, chỉ cần 
được quan tâm, khích lệ, con sẽ làm rất tốt. Cô 
mong mẹ hãy đồng hành cùng cô để giúp đỡ 

con tiến bộ … Chuyện trò với cô xong tôi đã suy 
nghĩ rất nhiều về sự kì vọng “toàn diện” ở con 
của mình, về sự đồng hành hời hợt mà mình cho 
con.
 
Tôi bắt đầu sắp xếp lại công việc của mình, thời 
khóa biểu trên lớp và ngoại khóa của con. Tôi 
dành thời gian đọc tất cả những bài tập con 
được học trên lớp và dặn dò cô yêu cầu các con 
làm về nhà. Bạn đồng hành cùng tôi lúc đó là cô 
Nhã – giáo viên chủ nhiệm, cô Vân – giáo viên 
tiếng anh và quyển sách “Cha mẹ cáu giận, con 
hư hỏng”. 

Tôi phát hiện ra những đoạn thơ/thoại ngắn 
trong Đệ tử quy – một loại quy tắc/lời dạy dỗ về 
điều phải trái khi trẻ còn nhỏ được cô giáo đan 
xen vào các tiết học của con. Tôi để ý thấy bạn 
nhỏ nhà mình ứng dụng điều đó trong cuộc sống 
hàng ngày. Tôi học cách quan sát, hưởng ứng 
bạn ấy thực hành điều đó ở nhà. Tôi cũng bắt 
đầu học cách giảm kì vọng ở con, chấp nhận sự 
chậm rãi, hay quên để động viên khích lệ con. 
Mỗi lần con làm được một việc tiến bộ, việc tốt, 
tôi lại thông báo với cô. Trên lớp, cô giáo cũng 
chia sẻ việc tốt, việc tiến bộ đó của con, khen 
con, động viên con… 

Con bắt đầu “líu lo” kể rằng ở lớp con rất vui, con 
đã làm được việc này, việc kia, có môn học này 
môn học kia rất hấp dẫn. Mỗi bài học con quên, 
cô Nhã, cô Vân đều nhắn riêng cho mẹ biết để ở 
nhà kèm cặp con hoàn thành; hay những bài cô 
giao về nhà con chưa kịp hoàn thành, mẹ trao 
đổi với cô, ở lớp cô lại khích lệ con làm cho xong 
để bắt kịp các bạn.

 Ngay cả cô Liên – giáo viên dạy lớp 1 của con, 
khi nhận được sự than thở của mẹ về việc con 
quên kiến thức, cách đọc hồi con học lớp 1 khi 
mẹ tình cờ gặp cô. Cô cũng không quên việc về 
nhà gửi tài liệu cho mẹ xem lại để hướng dẫn 
thêm con ở nhà …

Những người Thầy “tiếp lửa” 
cho những phụ huynh trường Ban Mai 

(Thân gửi các thầy cô giáo trường Ban Mai. Đặc biệt thân gửi cô Nhã, cô Vân  – 
giáo viên lớp 2A7, cô Liên, cô Lê –giáo viên 1A7 năm học 2016-2017)

GROW IN LOVE



Mà kì lạ thay, mẹ thấy con học không hề áp lực 
mà rất vui. Những bài tập tự nhiên xã hội về các 
bộ phận tiêu hóa của cơ thể trở thành dự án 
dinh dưỡng bữa ăn hàng ngày do cả hai mẹ con 
đi chợ và vào bếp nấu cho cả nhà, những bài 
Tiếng Anh với từ ngữ ngày một khó nhớ hơn lại 
trở thành cơ hội cho con khám phá nền văn hóa 
các nước bạn và chính Việt Nam mình. 

Hay mẹ rất ngạc nhiên khi con hỏi han, cảm 
nhận về sự vất vả của mẹ lúc sinh con ra, nuôi 
con khôn lớn, cốc nước cam được con pha sẵn 
khi mẹ đi làm về. Con nói, con được cô giáo và 
các bạn cùng chia sẻ về nỗi vất vả của người 
cha, người mẹ. Gần con hơn, khám phá những 
bài học của con, mẹ đã có những tháng ngày 
thật hạnh phúc bên con.
 
Nhưng không phải lúc nào mẹ cũng gần con 
được như thế. Có lúc bận bịu, vài hôm sờ đến 
bài vở của con mẹ lại tá hỏa về việc chểnh mảng 
học hành của con.Nhưng mẹ chẳng thể nản chí 
bởi cô lại truyền động lực cho mẹ: “Chị yên tâm, 
con đang tiến bộ thấy rõ hàng ngày đó. Chỉ cần 
mẹ kiên trì động viên con, con thực sự nắm bài 
rất tốt đó mẹ”. Có những hôm con rất ốm mà mẹ 
vẫn phải cho con đi học vì không nghỉ chăm con 
được. Cô cấp dưỡng và cô y tá của trường con 
lại gọi cho mẹ rằng mẹ hãy yên tâm, con đã nằm 
trong phòng y tá rồi…

Mẹ ấm lòng lắm!
Vì bên cạnh con luôn không chỉ có mẹ mà còn có 
các thầy cô giáo của con nữa. Đâu chỉ cô Nhã, 
cô Vân, cô Liên, cô May, mẹ còn nhận được chia 
sẻ của cô Hiền, thầy Trường - những giáo viên 
môn phụ, câu lạc bộ ngoài giờ học tại trường 
của con, thông báo tình hình học tập hàng tuần 
của con. 

Mẹ biết, có rất nhiều quyết định dành cho con 
trước đây chỉ là để thỏa mãn mong đợi của riêng 
mẹ chứ chưa hẳn là vì con. Nhưng có một quyết 
định mẹ tin là cực kì đúng đắn khi cho con học 
Ban Mai, khi con có cơ duyên được dìu dắt bởi 
những người thầy, người cô thật tuyệt vời. Mẹ 
cũng biết, quãng thời gian mẹ đi cùng con thật 
sự chỉ là điểm khởi đầu cho một chặng được mà 
cả mẹ cả con chúng ta đều sẽ không thể tránh 
khỏi những lúc nản lòng. Nhưng mẹ tin, với khởi 
đầu của con tại trường Ban Mai, mẹ con ta sẽ 
bước đi thật vững chãi và hạnh phúc!
 
Nhân ngày 20/11, xin gửi tới các thầy cô trường 
Ban Mai lời tri ân sâu sắc nhất. Xin cám ơn các 
cô đã cùng mẹ cho con trải nghiệm những năm 
đầu trên ghế nhà trường thật vui vẻ và ấm áp!

PHHS LÊ NGỌC HÀ VY – 2A7

Cô & trò lớp 2A7 trong ngày 20/11
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Đó là điều mà bố mẹ Gia Hân thực sự 
muốn chia sẻ và tri ân tới các cô giáo lớp 
Mickey 2 nói riêng và các thầy cô giáo trường 
Mầm non Ban Mai nói chung nhân ngày 20/11.

Sáng nào cũng vậy, bố mẹ Gia Hân không có gì 
vui hơn khi thấy con  bình thản, hào hứng ngồi 
trên xe để mẹ chở đến lớp, không nhăn nhó, 
không khóc nhè. Vai con đeo balo, một tay nắm 
tay mẹ, một tay vịn cầu thang, miệng thì đếm "1, 
2, 3, 4, 5..." để bước từng bậc lên lớp Mickey 2 
yêu quý của con. 

Tạm biệt con ở cửa lớp, nhìn con biết cất balo 
đúng vị trí và đi thẳng vào lớp với các cô và các 
bạn, không bám níu mẹ... Chỉ thế thôi đã đủ cho 
mình và bất cứ bố mẹ nào cũng cảm thấy yên 
tâm, phấn khởi và đầy sức mạnh để đối mặt với 
áp lực công việc đang chờ phía trước rồi!

Buổi chiều đón con, trên đường về nghe con 
líu lo (dù chưa thật sõi) đọc thơ, kể chuyện, hát 
những bài hát các cô dạy ở lớp, bao nhiêu mệt 
mỏi của mẹ sau một ngày làm việc cũng tan biến 
hết...

Thấy con vui vẻ, an toàn, khỏe mạnh, tiến bộ 
từng ngày tại trường Ban Mai, quả thật đó là 
niềm hạnh phúc lớn nhất dành cho bố mẹ Gia 
Hân. Và thực sự để con được như ngày hôm 
nay, bố mẹ Gia Hân biết rằng, các cô giáo của 
lớp Donal 2 (năm học 2016-2027) và Mickey 2 

(năm học 2017-2018) đã trải qua không ít khó 
khăn, vất vả bằng tất cả sự yêu thương, nhẫn 
nại và kỷ luật tốt nhất dành cho con.

Xin cảm ơn Ban giám hiệu và toàn thể các thầy 
cô giáo trường  Ban Mai đã tạo một môi trường 
giáo dục an toàn, đáng tin cậy, đầy tình yêu 
thương cho các con! Mẹ Gia Hân sáng tác một 
bài thơ gửi tặng các cô giáo lớp Mickey 2: 

"Trong sáng như sương sớm
Hồn nhiên như cỏ cây
Con tiến bộ từng ngày
Biết chào ba chào mẹ
Em chào anh chào chị

Cháu chào ông chào bà
Chào cô và chào chú.

Biết kể chuyện Tích Chu
Thơ "Thỏ con đi học"
Ăn cũng dần tự xúc
Chỉ phải bón ít thôi

Đến bữa tự giác ngồi
Để ăn cùng bố mẹ.
Biết nặn và biết vẽ

Hát nghe rất dễ thương
Đến giờ ngủ: lên giường
Nằm lặng im nhắm mắt
Và "chúc mẹ ngủ ngon"!

Con học trường Mầm non
Ban Mai - Hà Đông đấy

Cảm ơn các cô thầy
Đã yêu thương chăm sóc 

Để mỗi ngày đi học
Lại là một ngày vui!

PHHS GIA HÂN (Mickey 2)

Mỗi ngày con đến trường
 là một ngày bố mẹ yên tâm

Tranh: Chí Hải  - Misa 6

Tranh: Duy Nhật - Misa 6
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Lời bài hát có câu “cô giáo như mẹ hiền” 
con vẫn thường được nghe  - mẹ thấy quả 
không sai. Cô chính là người mẹ thứ hai. Cô 
mở ra trong tâm hồn trẻ thơ một thế giới sắc 
màu ngập tràn yêu thương và lòng nhân ái, 
trong đó có  con.

Ngày đầu tiên đi học tại Ban Mai đã đến. Mẹ cảm 
thấy lo lắng vì con cũng là cậu bé nhút nhát,  yếu 
hơn so với các bạn do cơ địa sức khỏe từ nhỏ. 
Thế nhưng mọi việc dường như lại dễ dàng hơn 
với con rất nhiều, khác hoàn toàn với những lo 
lắng của mẹ. Chỉ sau vài ngày đi học con con 
thích được đến lớp. Và nếu có điều gì đó để mẹ 
nói hôm nay con sẽ nghỉ học ở nhà thì với con 
đó là điều thật tồi tệ. 

Đi học với con là một niềm vui. Về nhà con 
thường kể cho mẹ nghe những câu chuyện 
ở lớp với thái độ rất vui vẻ. Con đã trở thành 
một cậu bé tự tin hơn, hòa nhập với bạn bè mà 
không còn nhút nhát như trước nữa. Con đã thể 
hiện mình đúng như một  người anh. Con biết 
chia sẻ, biết thương yêu nhường nhịn em. Con 
lễ phép, biết vâng lời cha mẹ và về nhà còn biết 
tự mình làm những việc cá nhân, giúp mẹ dọn 
cơm, quét nhà...Và hơn thế nữa con đã biết nói 
lời cảm ơn, xin lỗi. 

Tất cả những điều ấy mà con có được là bởi cô 
giáo đã thực sự trở thành người mẹ hiền thứ 

hai của con ở trường để bố mẹ con hoàn toàn 
yên tâm làm việc. Cô đã tinh tế nhận ra được 
những ưu điểm và khuyết điểm của con, không 
ngại thời gian ngày nghỉ của mình để trao đổi 
cùng phụ huynh cùng đưa ra phương án tốt nhất 
cho con. Cô đã khuyến khích, khích lệ những ưu 
điểm của con, nhắc nhở động viên và rèn rũa 
thêm những điểm yếu. Cô đã đồng hành cùng ba 
mẹ con giúp con trở thành cậu bé trưởng thành 
hơn nhiều với nhân cách tốt, tự tin và biết thêm 
nhiều điều. 

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Con được 
học, được chơi, được trải qua những thử thách 
những khám phá, được yêu thương, được chia 
sẻ, được động viên... Và Misa 8 đã trở thành 
"mái ấm yêu thương", "con đò trở các con" mà 
chính các cô là những người lái đò có nhiệt 
huyết, đầy tình thương yêu đưa các con đến mọi 
miền tri thức.

Tất cả những điều cô giáo làm thật sự gia đình 
rất cảm động và biết ơn. Chắc chắn rằng đây 
không phải là cảm xúc của riêng tôi mà của tất cả 
các phụ huynh có con học tại đây. Tôi xin gửi lời 
cảm ơn sâu sắc tới Ban Mai - nơi đã bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ và lý tưởng nghề nghiệp 
để phát huy những thế mạnh sẵn có của các cô. 
Nơi hình thành lên những trẻ có nhân cách, tri 
thức tốt và là bước đệm cho tương lai rạng ngời.

 PHHS NHẬT BÌNH (Misa 8)

"Phép màu" tại Ban Mai
9
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Trong cuộc đời mỗi con người khoảng 
thời gian tuổi thơ luôn là khoảng thời gian 
trong trẻo, ngây thơ hồn nhiền và có thật 
nhiều kỷ niệm đáng nhớ. 

Khi đã đi qua nhiều trải nghiệm của cuộc đời, mẹ 
càng thấy trân trọng quãng thời gian tuổi thơ ấy. 
Mẹ có một tâm niệm, một quyết tâm là tạo cho 
các con của mình một tuổi thơ thật hạnh phúc, 
vui vẻ và đáng nhớ. Năm năm nay mẹ đã chọn 
Bai Mai là chiếc nôi tuổi thơ tuyệt vời cho con trai 
Thế Kiên và tiếp bước anh là cô con gái bé nhỏ 
Minh Diệp. 

Trong chiếc nôi tuổi thơ ngọt ngào, êm ái của 
hai con, mẹ cũng thấy mình như trẻ lại, được 
chơi cùng các con những trò chơi tuổi thơ tại sân 
trường và tại đồi cỏ. 

Ôi! sao nhà mình lại yêu đồi cỏ Ban Mai đến thế! 
Hai con thì tha hồ lăn lộn, chạy nhảy, đu đu, lắc 
lắc. Mẹ thì chạy theo chụp chụp choẹt choẹt để 
gửi cho bố xem. Ngày xưa bố mẹ không được 
học ở một ngôi trường khang trang, rộng rãi và 
đẹp thế này đâu con ạ! Rồi trên lớp học của các 
con cũng có rất nhiều học cụ, học liệu vừa sạch 
đẹp, vừa hiện đại. Và hơn tất cả đó là các thầy, 
các cô những người đưa nôi rất tâm huyết, rất 
nhiệt tình và tràn đầy tình thương với các con! 
Bố mẹ thực sự rất yên tâm khi các con được học 
tập tại Ban Mai, được sống những ngày thơ bé 
với các cô, các bạn nơi đây.

Mỗi dịp Khai giảng năm học mới, thấy các con, 
các bạn và các thầy cô háo hức chuẩn bị mẹ 
cũng thấy trong lòng vui rộn ràng cứ như là 
mình được đi khai giảng vậy. Cuối năm học nhà 
trường lại tổ chức lễ trưởng thành và Gala night 
sao mà hay và ý nghĩa đến thế! Sau này các con 
khôn lớn trưởng thành chắc chắn các con sẽ còn 
nhớ mãi những đêm được ngủ lại ở lớp với các 
bạn và các cô.

Mỗi chiều mẹ đến trường đón hai con, mẹ đều 
hỏi: “Hôm nay con đi học có vui không?”. Thấy 
hai con vui vẻ, cười đùa với các bạn và tíu tít trả 
lời: “Con vui lắm mẹ ạ!”. Thế là mẹ cũng vui lây, 

nhiều mệt mỏi ưu phiền của mẹ cũng vơi bớt. Mẹ 
biết rằng khi về nhà, các con không thể vui bằng 
ở lớp, vì ở nhà hai con hay trêu chọc nhau khiến 
mẹ phải la mắng con. Như thế mẹ mới thấu hiểu 
được sự chịu đựng tài giỏi của các cô giáo khi 
phải trông nom và dạy dỗ hơn 30 học sinh. 

Vào mỗi dịp lễ tết ngôi trường Ban Mai của hai 
con lại được cô và trò trang trí thật là xinh đẹp, 
ấm áp. Ở đây các con không chỉ được các thầy 
cô truyền dạy kiến thức mà còn được các thầy 
cô nuôi dưỡng cả về tâm hồn để các con biết 
cách trao gửi yêu thương, biết sống có trách 
nhiệm, biết trân trọng những điều tốt đẹp. 

Riêng với mẹ Ban Mai đã tặng cho mẹ một tấm 
vé để mẹ được trở về tuổi thơ của chính mẹ qua 
tuổi thơ của các con. 

Mẹ được đi phố Hàng Mã xem và mua đồ chơi 
mỗi dịp Trung thu về, mỗi dịp Haloween và Noel 
tới. Mẹ được biến thành trẻ con cười tít mắt với 
các món đồ chơi độc đáo, lạ mắt mà tuổi thơ của 
mẹ không có được.

Nhân ngày 20-11, ngày tri ân các thầy cô, phụ 
huynh con Thế Kiên và Minh Diệp xin bày tỏ tấm 
lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô Ban Mai 
và kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh 
phúc và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống!

 PHHS THẾ KIÊN (5A1), MINH DIỆP (Misa 8)

  Ban Mai đã dành tặng mẹ 
vé về tuổi thơ từ các con
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Cô ơi! Năm nay là năm học cuối cấp, cũng 
là lần đầu tiên em tự tin viết thư để thay lời 
muốn nói đến Thầy Cô, những người mà em 
yêu quí và trân trọng trong tim mình.

Em là một cô bé nhút nhát nhưng yêu văn học, 
mỗi buổi cuối tuần khi Bố em về thăm nhà sau 
những chuyến đi xa, cả nhà em lại cùng nhau 
đến nhà sách ADC để được đọc và mua sách, 
em thích nhất là được tự chọn mua thơ thiếu 
nhi, sách truyện về quê hương và tình bạn trong 
sáng. Nhưng làm sao ấy Cô ạ? Em thấy mình 
viết văn rất lủng củng và cộc lốc, Mẹ em hay trêu 
em: Đọc văn của con như pháo tép nổ ấy, đi đà 
đì đẹt.
 
Rồi em được học lớp Cô chủ nhiệm, được học 
văn của cô. Trước khi bước vào năm học lớp 5, 
bố có nói thì thầm vào tai em: con sẽ biết viết văn 
và yêu văn khi học lớp cô Hằng đấy, bố con ta 
cùng ngoắc tay nhé. Em thì không biết thế nào 
nữa, không dám tự tin với những lời của bố, bởi 
em là cô bé viết văn kém cô ạ.

 Rồi những buổi học trôi qua, mới có nửa học kỳ, 
em đã biết đặt vấn đề, biết hoà mình vào cảnh 
sắc, nhân vật , biết dùng câu chữ, và em thấy tự 
tin và yêu văn của mình hơn. Cũng là học kỳ đầu 
tiên em gọi điện cho bố mình và nói: Bố thấy dạo 
này con có hay phải hỏi về viết bài văn với bố 

nữa không? Con đã tự làm được rồi bố ạ. Con 
thấy bố nói đúng rồi đấy ạ.

Em vẫn nhớ lời cô nói: Mẹ cô là cô giáo dạy văn, 
hồi nhỏ cô hay hỏi bài mẹ mình, nhưng mỗi lần 
tự viết bài cô thấy bài mình hay hơn, bởi đó là 
cảm xúc và sáng tạo của chính mình.

Cuối tuần vừa rồi, gia đình em về thăm quê, ngồi 
trên xe đi qua những cánh đồng lúa chín vàng trải 
dài xa tít, đàn bò lừ đừ gặm cỏ, xa xa mấy chú 
trâu non đang đọ sừng ngắn dài để thể hiện sự 
trưởng thành của mình, vụ mùa năm nay cánh 
đông làng quê em có cảm giác vắng bóng cò 
hơn, hình như chúng đã bị người dân bắt đi một 
phần rồi. Quê hương thật thanh bình và đáng 
yêu, bất chợt em lại nghĩ đến cô, trong những 
lời cô dạy có hình dáng QUÊ NỘI của nhà thơ 
Võ Quảng.... cô ơi! văn cô dạy em đang hiện ra 
trước mắt và rất thực cô ạ.

Sang năm, lứa học sinh chúng em sẽ lên lớp và 
học cấp Trung học, có thể chúng em sẽ không 
được học cùng cô nữa. Nhưng chúng em sẽ 
luôn nhớ tới cô, người mẹ yêu thương của lớp 
5A4, người truyền niềm cảm hứng về tình yêu 
quê hương đất nước. Trong chúng em, dù đứa 
nghịch ngợm hay nhút nhát, Chúng em sẽ luôn 
phấn đấu hoc thật tốt, sống yêu thương để không 
phụ công sức của Cô.

ĐIỀN HỒNG NGỌC (5A4)

 

(Bức tranh của Điền Quang Tùng - 1A4, là em 
trai Hồng Ngọc, đang học tại Ban Mai)

 Người truyền cảm hứng

Điền Hồng Ngọc (ngoài cùng, bên trái) 
cùng mẹ và bạn cùng lớp.
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 Gửi Mẹ - người thầy đầu tiên của con!
Mẹ thật đẹp và lộng lẫy ở tuổi 20, một cô gái trẻ năng động luôn sống hết mình cho tuổi thanh xuân rực rỡ 
ấy. Cho đến ngày đó, cái ngày mà con chính thức bước vào cuộc đời của bố mẹ, cả hai đều run rẩy, lo lắng 
để rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi biết trong trái tim Mẹ đang có thêm một nhịp đập nữa.
 Khi mẹ mang thai

Mẹ đã thay đổi rất nhiều, không còn cuộc 
sống náo nhiệt nữa, dường như mọi thứ đã 
khiến mẹ trật nhịp ở tuổi 25. Khoảng thời 
gian ấy, chắc đã làm khổ mẹ nhiều rồi! Mẹ 
đã phải chịu bao nhiêu cơn đau nhức, đến 
mức không thể ngủ được hay phải nguyện 
từ bỏ đi vòng eo 60 và thay vào đó là những 
vết rạn nứt ở bụng. Thế nhưng mẹ luôn tự 
hào về điều đó, vì nó đã đánh dấu khoảnh 
khắc con đến bên mẹ. Tất cả như là nguồn 
động lực, một tình yêu không viết thành lời 
mặc cho những cơn đau dai dẳng cứ bám 
riết lấy mẹ.

Ngày con chào đời

Chín tháng mười ngày,mẹ đợi chờ 
từng phút từng giây để được nhìn thấy 
đứa con bé bỏng chào đời. Mẹ vẫn nói 
với con "Con chính là món quà thượng 
đế ưu ái gửi xuống cho Cha mẹ, là nơi 
Mẹ gửi gắm nhiều tình yêu và hi vọng 
nhất”. Để rồi ngày con cất tiếng khóc 
chào đời, Mẹ dường như chỉ còn lại sự 
vui sướng vỡ òa hòa vào dòng nước 
mắt, lần đầu tiên được dang rộng đôi 
tay đón con vào lòng, được cảm nhận 
hơi thở , nhịp đập của trái tim bé bỏng 
của con, mẹ đã hạnh phúc vô cùng. 
Hơi ấm và hương thơm tỏa ra từ Mẹ 
- con đã cảm nhận được ngay từ giây 
phút đầu tiên ấy, Mẹ có biết không?

Bước đi đầu tiên của con

Hôm trước khi dọn phòng mẹ, con vô tình nhặt được cuốn nhật ký của 
Mẹ. Con đã không thể kìm được xúc động khi đọc những dòng ấy: "... 
Ngày.... tháng....năm.... Dù những bước đi đầu tiên của con chỉ vô cùng 
nhỏ bé, nhưng với Mẹ lại có ý nghĩa to lớn, thiêng liêng. Đã hơn 10 tháng 
con được chào đón ở ngôi nhà mới, từng ấy thời gian mẹ nhận thấy con 
đã lớn lên từng ngày, không còn khóc nhiều và biếng ăn như lúc trước 
nữa. Lần đầu tiên thấy con lò dò chập chững bước đi Mẹ đã rất vui mừng. 
Tuy chỉ là hai, ba bước con lại ngồi bệt xuống đất nhưng mẹ vẫn rất tự 
hào vì con, nhiều khi con ngã mẹ đã rất đau lòng và xót xa. Nhưng vì 
muốn con rèn được tính tự lập mẹ đã để con tự mình đứng lên, để rồi mai 
này con tự đi trên đôi chân của mình.

Tiếng nói đầu tiên của con

“Mẹ nhớ như in ngày hôm đó, khi mẹ đang nấu ăn, con cứ bám lấy chân 
mẹ. Rồi bỗng con gọi “mẹ ơi”, mẹ giật mình đánh rơi cả ngọn rau đang 
nhặt dở. Mãi lúc sau mẹ mới bế thốc con lên và ghì thật chặt rồi hôn con. 
Con chỉ biết cười toe vì được mẹ nựng và biết mình vừa làm được điều gì 
đó thật lớn. Tiếng gọi thiêng liêng, tiếng gọi làm mẹ tan bao mệt mỏi và 
hạnh phúc vỡ òa. Ai làm mẹ cũng không thể quên khoảnh khắc ấy, con yêu 
ah” (trích nhật ký của mẹ)

người thầy vĩ đại đầu tiên 
trong cuộc đời

NGƯỜI BAN MAI



13

Ngày cưới của con

Đó là ngày trọng đại và là điểm mốc đánh dấu một ngã rẽ mới trong cuộc 
đời con trai Mẹ. Đó chính là ngày cưới của con. Nói là ngày của con nhưng 
chính Mẹ mới là người bận rộn nhất. Ngày hôm đó Mẹ đã dậy từ tờ mờ 
sáng giúp con chuẩn bị đủ mọi việc. Mẹ đi đón những người thân từ nơi 
khác đến từ sớm, cùng con sắp xếp từng mâm cỗ, từng cái bàn, cái ghế 
cho khách mời. Mẹ còn chu đáo tự tay chuẩn bị những bàn tiệc riêng cho 
những vị khách đặc biệt hay họ hàng thân thiết.

Ngày đầu tiên con đi học

Ngày đầu con đến lớp, Mẹ đứng ngồi không yên. Từ tối hôm trước mẹ đã 
quýnh cả lên, giục con cuống cuồng nào quần áo, nào đi ngủ, nào đánh 
răng… Mẹ kể cho con nghe về ngày đầu đi học, về những mong ước 
của mẹ lúc trước và bây giờ. Sáng hôm sau, mẹ gọi cả nhà dây rất sớm, 
chuẩn bị mọi thứ cho con thật cẩn thận. Rồi trước khi con lên xe với bố, 
mẹ còn ôm con thật chặt, mẹ chúc con vui vẻ. Mẹ làm con thấy háo hức 
và hồi hộp quá!

Mối tình đầu của con

“Con trai mẹ lớn thật rồi! Hôm nay, lúc dọn phòng giúp con, mẹ vô tình 
thấy một bức thư con viết cho một cô gái mà chưa kịp gửi. Những hình 
ảnh về con từ ngày con chập chững bỗng chốc sống lại trong Mẹ thật 
rộn rã. Cô gái con chọn sẽ như thế nào nhỉ? Con hãy yêu thương và 
trân trọng cô ấy thật nhiều nhé! Con trai mẹ sẽ là bờ vai vững chắc phải 
không? Mẹ sẽ nhường phần thời gian của mẹ lại cho cô ấy để cô ấy chăm 
sóc con. Hạnh phúc con nhé!”.
 Đọc những dòng nhật ký ấy của mẹ mắt con bỗng ướt nhòe tự bao giờ…. 
Mẹ vẫn chăm sóc, yêu thương con âm thầm như vậy đấy.

Ngày tốt nghiệp đại học

Khỏi phải nói ngày hôm đó mẹ đã vui như thế nào. Phải rồi, hôm đó là 
ngày lễ tốt nghiệp Đại học của con cơ mà, con của Mẹ đã đỗ thủ khoa 
đấy! Con nhớ như in giây phút mẹ nghe tin con tốt nghiệp loại xuất sắc, 
Mẹ đã ôm chầm lấy con, vừa khóc trong xúc động, vừa chúc mừng con. 
Thế rồi ngày lễ trao bằng tốt nghiệp cũng đến. Mẹ đã đến từ lúc buổi lễ 
còn chưa bắt đầu, Mẹ hồi hộp chờ đợi họ hàng người thân mà Mẹ đã gửi 
lời mời từ trước, Mẹ cẩn thận chỉnh lại trang phục cho con, Mẹ giúp con 
với bài thuyết trình mà con sắp phát biểu...

Khi thầy Hiệu trưởng công bố con là Thủ khoa của trường, Mẹ đã như vỡ 
oà trong hạnh phúc. Lúc con phát biểu cảm nghĩ của mình trên sân khấu, 
Mẹ hồi hộp lắng nghe từng lời của con và không khỏi rơi lệ. Ngày hôm 
đó ai cũng rất vui nhưng con hiểu, người vui hơn cả vẫn là Mẹ của con!

Lần đầu bị mẹ mắng

Có ai hiểu được lòng mẹ, khi lần đầu tiên chính mình lại nặng lời với đứa 
con bé bỏng của mình. Cái cảm giác bất lực khi không thể tìm thấy được 
con khiến mẹ sợ hãi vô cùng, chỉ vì sự bất cẩn và không quan tâm của 
con khi đi chơi mà không báo trước cũng đã đủ làm Mẹ lo lắng rồi.

TẬP THỂ 9A2
(THCS Ban Mai)
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Hội thi Chuyên môn giỏi năm học 2017-
2018 với chủ đề “Mọi thay đổi bắt đầu từ chính 
mình” đã được các thầy cô, cán bộ trường 
Tiểu học Ban Mai thấu hiểu, áp dụng và thực 
hiện tốt trong cả ba nội dung thi Thực hành, 
Lý thuyết và hồ sơ sổ sách. 
 
Trải qua 4 tuần với 61 tiết dạy, Ban giám khảo 
đã được chứng kiến rất nhiều tâm huyết,  nỗ lực 
của các thầy cô để tạo ra những bài giảng ấn 
tượng, sáng tạo. Nhiều phương pháp dạy học 
mới được áp dụng để phát huy sự sáng tạo cũng 
như sự tham gia tích cực của học sinh. 

Nổi bật trong đợt thi là phương pháp dạy học 
theo góc, phương pháp dạy học đa giác quan, 
phương pháp dạy học 5Es và phương pháp dạy 
học theo mô hình trường học mới VNEN.

Có thể kể đến các tiết học điển hình của lớp Quốc 
tế trong giờ Toán của cô Trần Thị Ngọc Mai, giờ 
Tự nhiên xã hội của cô Nguyễn Thị Thanh Hải 
hay giờ học Kể chuyện của cô Nguyễn Thị Minh 
Hằng. Tại mỗi góc học sinh được giao những 
nhiệm vụ cụ thể và các con làm việc nhóm để 
tự lĩnh hội tri thức. Với phương pháp dạy học đa 
giác quan giờ Âm nhạc của cô Nguyễn Thị Loan 
học sinh được tận mắt nhìn, sờ những đồ vật, 
con vật điển hình của miền núi hay giờ Âm nhạc 
của cô Kiều Thị Oanh học sinh được thưởng 
thức hương thơm của loài hoa Lavender, được 

ngắm nhìn cô gái Pháp, được thưởng thức vị 
thơm của bánh mì Pháp khi học về dân ca Pháp.
 
Với phương pháp dạy học theo mô hình trường 
học mới 100% học sinh được làm việc, được 
chia sẻ vai trò lãnh đạo được nói lên suy nghĩ 
của mình qua sự dẫn dắt khéo léo trong các giờ 
học Đạo đức của cô Nguyễn Thị Nhã, tiết Tập 
đọc của cô Nguyễn Thị Trang, tiết Toán của cô 
Phạm Thị Hoà.

Trong tiết học Tự nhiên xã hội lớp 2I1 của cô 
Nông Thị Vân Hường dưới sự dẫn dắt dịu dàng, 
sâu lắng học sinh được tạo, nặn các bộ phận của 
cơ thể người để gắn vào mô hình thông qua câu 
chuyện kể về thượng đế. Từ đó học sinh hiểu 
cấu tạo của cơ quan tiêu hoá và biết yêu quý, 
trân trọng bản thân.; Trong tiết học Âm nhạc, giờ 
học Tiếng Việt học sinh được ngửi, được sờ, 
được nếm, được nghe, được nhìn sản phẩm; 
trong giờ học Toán, Đạo đức học sinh được thực 
hành đo đạc, sờ, đếm vật thật hay những giờ 
học Tlim với những thói quen, những nguyên tắc 
phải tư duy trừu tượng đều được các cô giáo 
xào, nấu bằng những nguyên liệu, những đồ 
dùng cụ thể từ đó giúp học sinh hứng thú với bài 
học và học nhẹ nhàng như đang chơi.

Nhiều đồ dùng dạy học tự làm rẻ tiền, dễ kiếm 
nhưng vô cùng hiệu quả. Ví dụ: quả bóng bay 
mô phỏng cái dạ dày trong giờ TNXH lớp 2I1, 
dây thép, đất sét để nặn chữ, nặn cơ quan trên 
cơ thể người trong tiết học vần lớp 1…

 Mọi thay đổi bắt đầu từ chính mình

Tập thể CBGV trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai trong ngày 20/11 
với thông điệp: Bên nhau - chúng ta trở nên mạnh mẽ!
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Nhiều tiết học đã chú ý đến môi trường nhìn 
thấy, môi trường nghe thấy tạo cảm giác cho 
học sinh, cho người dự nhận diện được đặc 
trưng môn học ngay từ giây phút đầu tiên như 
giờ Âm nhạc của thầy Lê Ngọc Tuyền, giờ Khoa 
học của cô Trần Thị Thu Hà. Các thầy cô đã hoá 
thân thành những nhân vật điển hình cho tiết 
học như chú bộ đội khi học bài hát Chiến sĩ tí 
hon  hay cô gái Việt Nam thướt tha trong bộ đồ 
áo bà ba khi học về Tre – Mây – Song. 

Các giờ học học sinh tuân thủ và tôn trọng nội 
quy lớp học đã đề ra và tôn trọng sự hướng dẫn 
của giáo viên. Điều này không chỉ thể hiện trong 
các tiết học của giáo viên giàu kinh nghiệm đứng 
lớp như cô Phạm Thanh Thơm, cô Lê Thị Hằng, 
cô Trần Thị Diệp mà còn rõ nét trong các tiết học 
của giáo viên mới như cô Phùng Thị Hải Yến, cô 
Đường Minh Quyên, Nguyễn Thu Hương.

Giáo viên luôn động viên những cố gắng của 
học sinh một cách công bằng, chính xác và có ý 
nghĩa thông qua sử dụng thành thạo một cách 
tự nhiên việc lồng ghép ngôn ngữ chủ động. 
Giáo viên đã xác định đúng mục tiêu, nội dung 
trọng tâm bài dạy. Nội dung dạy học, nội dung 
hoạt động phù hợp với đối tượng học sinh. Việc 
học không chỉ đơn thuần là kiến thức mà còn có 
sự liên hệ với thực tế, học đi đôi với hành. Sự 
chuẩn bị của mỗi thầy cô đã tạo nên những bài 
giảng rõ ràng, chính xác và truyền cảm hứng.

Bên cạnh đó, các phần thi của cán bộ tổ Bán trú, 
tổ Bếp, Hành chính văn phòng cũng để lại nhiều 
ấn tượng về tình yêu, tâm huyết của mỗi  cán bộ 

với nghề, với Ban Mai. Đó là những người thầy 
thầm lặng,  không trực tiếp đứng lớp nhưng luôn 
góp phần quan trọng cho sự phát triển chung 
của nhà trường, của mỗi học sinh.

Xác định phần thi lí thuyết là những bài học đắt 
giá từ sách vở được áp dụng, được soi chiếu 
vào thực tế cuộc sống của thầy cô nên đề thi 
Lý thuyết được cho ở dạng mở. Từ phần thi lý 
thuyết một lần nữa các thầy cô hiểu sự cần thiết 
phải có tầm nhìn, sứ mệnh trong nhà trường. Và 
cũng một lần nữa các thầy cô được hiểu những 
công việc, những hoạt động hàng ngày mà tất 
cả chúng ta ngồi đây thực hiện đó là hiện thực 
hoá tầm nhìn của chúng ta. 

Cũng từ đó chúng ta có cái nhìn đầy đủ về hành 
trình chúng ta đang đi và sứ mệnh chúng ta 
đang làm.
 
Khép lại một mùa chuyên môn giỏi với cảm giác 
tuyệt vời của niềm vui tràn ngập. Vui bởi sự yêu 
thương của các cô dành cho học sinh, vui bởi 
tình yêu ấy được thể hiện qua sự nỗ lực chuẩn 
bị, sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Lâng lâng, cay 
cay khoé mắt bởi có những hôm nửa đêm, đèn 
đường tắt các cô mới rời trường trở về nhà hay 
những ngày nghỉ cuối tuần đáng lẽ phải dành 
cho gia đình thì lại đến trường để góp ý bài dạy 
cho đồng nghiệp.

Cô NGUYỄN THỊ THANH NƯƠNG
(Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Ban Mai)

Học sinh lớp 2i1 thích thú khi được 
hóa thân thành bộ đội trong giờ Âm nhạc

Cô & trò 5A2 trong một giờ học về Tầm nhìn, 
Sứ mệnh của Ban Mai.

15
GHI DẤU THÀNH CÔNG
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Ra mắt câu lạc bộ STEM trường THCS - THPT Ban Mai: 

Nuôi dưỡng ước mơ và trí tuệ 
nhà khoa học trẻ tương lai

STEM Ban Mai xác định theo tiêu chuẩn 
STEM Quốc tế sẽ truyền lửa khoa học cho 
các thế hệ học sinh Ban Mai để mỗi BMSER 
sẽ trở thành một nhà Khoa học, nghiên cứu 
và kiến tạo ra cuộc sống của chính mình; 
luôn đam mê khám phá và làm chủ nguồn tri 
thức mới của nhân loại.

Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của thế giới phẳng, cách 
mạng công nghiệp 4.0 - nơi tự động hóa và 
điều khiển từ xa thông qua các thiết bị điện tử 
di động kết nối Internet lên ngôi. Do vậy, STEM 
là phương pháp dạy học hiện đại đang được các 
nước có nền giáo dục phát triển đưa vào chương 
trình học tập. 

Giáo dục STEM trang bị những kiến thức và kỹ 
năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực Sci-
ence (khoa học), Technology (công nghệ), Engi-
neering (kỹ thuật) và Math (toán học). STEM đề 
cao tính ứng dụng thực hành, tạo ra những sản 
phẩm trong cuộc sống hàng ngày.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Câu lạc bộ 
STEM Ban Mai đã chính thức ra mắt và được sự 
ủng hộ từ Chủ tịch Hệ thống và Ban Giám hiệu 
Nhà trường.

Với mục đích: tạo môi trường nghiên cứu khoa 
học trải nghiệm thú vị và hấp dẫn, là nơi giao lưu, 
học tập, trao đổi những ý tưởng sáng tạo, giúp 
học sinh được thỏa sức thể hiện đam mê của 
bản thân, và là hạt nhân lan tỏa tinh thần STEM 
đến toàn thể Giáo viên và học sinh toàn trường.

Đội ngũ thầy cô giáo hướng dẫn có kiến thức, 
chuyên môn, lòng yêu nghề và tận tâm, chắc 
chắn đội STEM Ban Mai sẽ thổi một ngọt lửa 
nhiệt tình, đặt nền tảng cho những nghiên cứu 
khoa học đầu đời của các BMsers.

 STEM Ban Mai chính thức thành lập sẽ là khu 
vườn ươm mầm, hiện thực hóa những ước mơ 
học tập và nghiên cứu khoa học, là nơi các Thầy 
cô giúp các con đinh hướng phát triển những ý 
tưởng, cũng là nôi đào tạo nguồn học sinh ng-
hiên cứu khoa học cho Nhà trường.

Những ngọn lửa STEM tự tin trường THCS- THPT Ban Mai 

GLOBAL VIEW
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Trong những năm học vừa qua, học sinh Ban 
Mai đã đạt được nhiều thành tích cao từ các 
kỳ thi vận dụng kiến thức liên môn: năm học 
2014 – 2015: 1 giải Nhì, 1 giải Nhất cấp Quốc 
Gia, 2 giải Ba cấp Thành phố; năm học 2016 
– 2016: 1 giải Khuyến khích cấp quốc gia; 1 
giải Nhì, 3 giải Ba cấp Thành phố; năm học 
2016 – 2017: 1 giải Khuyến khích cấp quốc 
gia; 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích 
cấp Thành phố. 

Đây chính là những thành công nền tảng ban 
đầu để năm học 2016- 2017 các BMsers tiếp 
tục chinh phục kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp 
thành phố với 2 đề tài: "Tác động của điện 
thoại di động lên hành vi giao tiếp của học 
sinh", và "Bảo vệ và giữ gìn hệ thống hồ điều 
hòa thành phố Hà Nội hướng tới việc làm 
phân bón vi sinh từ lớp tảo mặt hồ". Ý tưởng 
sáng tạo, tính ứng thực tế cao đã mang về 
2 giải Khuyến khích và Ban Mai được đánh 
giá là một trong 7 trường xuất sắc nhất của 
Thành phố Hà Nội vinh dự được bằng khen 
của Sở giáo dục Hà Nội.

Với nền tảng vững vàng và kinh nghiệm tham 
gia các kỳ thi khoa học cấp trường, cấp Quận, 
cấp Thành phố, đội STEM Ban Mai mang đầy 
nội lực chắc chắn sẽ có những ý tưởng đột 
phá trong việc vận dụng kiến thức trong học 
tập để giải quyết vấn đề, và tạo ra sản phẩm 
sáng tạo trong kỳ thi năm nay.

Nhà giáo Mai Thị Lan Anh- Chủ tịch Hệ 
thống giáo dục chia sẻ trong buổi ra mắt Câu 
lạc bộ STEM: “STEM chỉ thực sự hứng thú và 
khơi gợi niềm đam mê nghiên cứu khoa học 
của học sinh khi Thầy cô giáo đóng vai trò là 
người định hướng, còn các con học sinh sẽ 
trực tiếp tham gia vào tất cả các công đoạn 
nghiên cứu: ý tưởng, phương án, thực hiện 
và nghiệm thu sản phẩm. 

Triển khai STEM trong giáo dục là hướng đi 
phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xã 
hội của thế giới và tạo cơ hội nghề nghiệp 
rộng mở cho học sinh. Với mô hình câu lạc 
bộ STEM Ban Mai sẽ là cái nôi nuôi dưỡng 
ước mơ và trí tuệ những nhà khoa học trẻ 
tương lai...”

Cô HỒNG VÂN 
(THCS Ban Mai)

Tuyên ngôn sứ mệnh của đội  

Đội ngũ giáo viên tham gia Câu lạc bộ STEM

Cô giáo Nguyễn Thị Hương Dịu (ngoài cùng bên 
trái) đại diện Nhà trường ên nhận bằng khen của 
Ban Tổ chức

GLOBAL VIEW



  Ở Ban Mai các con luôn được nuôi dưỡng 
lòng biết ơn, luôn được trao cơ hội để trải ng-
hiệm những kĩ năng dù là nhỏ nhất.

Ngày hôm nay các con nỗ lực phấn đấu học tập để 
ngày mai thành công đến là điều giản đơn. Tháng 
10 này, cùng nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới 
giáo dục học sinh Ban Mai là những thế hệ học sinh 
có nhân cách và trí tuệ toàn cầu, tổ Bán Trú chúng 
tôi đã nhanh chóng triển khai thực hiện thành công 
dự án học tập trải nghiệm : Giá đỗ sạch – thực phẩm 
bổ dưỡng cho mọi gia đình.

Cụm từ “dự án học tâp trải nghiệm” có ai đó đã nghe 
và quen nhưng với tập thể tổ Bán Trú đó là một cụm 
từ hoàn toàn mới và lạ lẫm. Tuy lạ là thế nhưng từ 
khi đón nhận ý tưởng của Ban  Giám hiệu,  chúng tôi 
đã háo hức, rất mong chờ. Từ những ngày đầu phát 
thư mời, thu gom nguyên liệu và dụng cụ phục vụ 
dự án... chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự chung 
tay của phụ huynh, học sinh.

Nhìn những ánh mắt trẻ thơ háo hức mong chờ 
được ngâm đậu, ruôn đậu vào chai hay hàng ngày 
bọn nhóc đi học sớm hơn ăn sáng nhanh hơn rồi lần 
lượt thay nhau chăm chút cho từng hộp giá uống 
nước mà chúng tôi thấy ấm lòng thực sự. 

Các con đã biết thổi hồn mình vào những mầm 
xanh ấy, ươm những tình cảm chân thực và vô cùng 
thiêng liêng dành tặng mẹ - người phụ nữ cả một 
đời hi sinh.

Tôi chắc chắn rằng khi các mẹ nhìn thấy những món 
quà các con mang về, niềm hạnh phúc không chỉ là 
mẹ được tặng quà mà mẹ sẽ rất hạnh phúc vì đó là 
thành quả lao động của con, là món quà được tạo 
nên từ đôi bàn tay bé xíu.

Nhìn những chú giá mập mạp trắng nõn các con 
cầm trên tay nâng niu và trân trọng, thực sự người 
làm mẹ như tôi đang cảm thấy cay cay khóe mắt. 
Đôi bàn tay ấy những ngày qua lao động không chỉ 
mang niềm vui 20.10 về cho mẹ mà còn góp phần 
nhỏ bé vào quỹ cộng đồng của nhà trường, những 
số tiền ít ỏi sẽ chia sẻ bớt khó khăn với nhân dân 
vùng lũ thật kịp thời và cũng sẽ góp phần xây lên 
những ước mơ của các bạn nhỏ vùng khó khăn 
khác. Thực sự nhân văn các bạn nhỉ?
 
Bốn ngày qua là bốn ngày bận rộn, nhưng chúng tôi 
ai cũng cảm thấy thật vui và mong chờ một kết quả 
tốt đẹp. Dự án học tập đã khép lại, những hình ảnh 
chân thực đến từ các lớp chính là minh chứng cho 
thành công không nhỏ.

Xin được cảm ơn cô Dung người đã luôn tin tưởng 
và trao cho chúng con những cơ hội quý giá, cảm 
ơn chị Lý và tất cả các thành viên trong tổ đã luôn cố 
gắng, và thực sự cảm ơn các con học sinh đã cho 
các cô được đón nhận những niềm vui lấp lánh trên 
mắt trên môi trên gương mặt thơ ngây của các con.
 

Cô NGUYỄN THỊ LIÊN 
(Cán bộ bán trú lớp 2A3)

 Trải nghiệm làm giá đỗ sạch - 
Dự án của yêu thương với mỗi BMSer 

18
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Người thầy trong trái tim em

“Giọng thầy như tiếng hát/ Lời thầy như bài thơ/ 
Cho em những ước mơ/ Tới chân trời rộng mở”. Lời 
bài hát quả không sai. Cô Hằng là người thầy, cũng 
như người mẹ dìu dắt chúng em trong năm học này.

Cô Hằng nghiêm khắc lắm nhưng lúc nào cô cũng yêu 
thương, quan tâm tới học sinh. Hễ có bạn không hiểu bài 
cô lại kiễn nhẫn giảng cho bạn hiểu. Chính cô là người 
giúp em tiến bộ từng nét chữ, có ngững bài văn hay và 
làm toán tốt hơn. Cô cũng là người truyền cảm hứng cho 
em mỗi ngày đến lớp. Ngày ngày em đều được nghe 
giọng nói ngọt ngào, được đón nhận những cái ôm ấm áp 
của cô. Cô dạy cho chúng em biết rằng trong cuộc sống 
có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng có niềm vui 
và điều thú vị. Quên sao được câu nói ”Trên con đường 
đi tới thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng” 
mà cô đã truyền cảm hứng cho em. Cô vất vả, cực nhọc 
là thế vậy mà chúng em lại làm cô buồn.Trong giờ học, 
chúng em vẫn còn nói chuyện, không tập trung. Em thấy 
mình thật có lỗi.

Dù cô mới đồng hành cùng em được một nửa chặng 
đường nhưng cô Hằng là người thầy em không quên 
được. Cô là người dẫn dắt chúng em trong năm học cuối 
cấp, một năm học đầy thử thách và gian nan. Đối với em, 
cô Hằng là người thầy, người mẹ, người lái đò đưa con 
thuyền lớp 5A4 cập bến thành công!
“Con cảm ơn cô Hằng rất nhiều, cô mãi là người thầy 
trong trái tim con”

BÙI MAI DƯƠNG (5A4)

"Sau những tháng nghỉ hè, tôi lên lớp 2. Với 
cảm giác bồi hồi, vui vẻ, tôi cùng bố mẹ đến 
trường.

Cổng trường tôi được trang hoàng đẹp hơn chào 
đón năm học mới và vẫn luôn có cảm giác nhộn 
nhịp, thú vị. Tôi vẫn có những cảm giác như ngày 
đầu tiên đến trường vậy, vui vẻ nhưng hồi hộp biết 
bao. Tôi thầm nghĩ: “Cô giáo mới của mình sẽ là 
ai đây nhỉ?”

Tôi tung tăng bước vào trường. Những cành lá 
nhảy múa theo gió, gió vi vu thổi như chào đón tôi. 
Bước vào lớp, cô giáo tôi đứng ở cửa chào mừng 
các bạn mới đến. Cô tên là Nhã, cô có dáng người 
cao, đeo một cặp kính xinh xắn màu đen, bàn tay 
cô nhỏ nhắn, rất đáng yêu. Cô dắt tôi vào lớp.

Tôi học với cô một ngày, hai ngày... Rồi thời gian 
thấm thoắt trôi đi, cô đã rất quen thuộc đối với 
tôi. Tôi yêu cô nhiều lắm! Cách giảng bài của cô 
rất dịu dàng, giọng nói ấm áp và vui vẻ khiến lớp 
chúng tôi say sưa học tập. Mỗi khi có xích mích, 
cô nhẹ nhàng giải quyết chân thật và không khiến 
bạn nào tự ái. Cô luôn tâm sự với những bạn gặp 
khó khăn để đồng hành và giúp đỡ. Đối với tôi, cô 
rất tuyệt vời.

Kỉ niệm giữa tôi và cô nhiều vô số, nhưng tôi nhớ 
nhất là kỉ niệm khi tôi cãi nhau với bạn, cô đã tâm 
sự với tôi một cách công bằng và bình tĩnh. Tôi 
và các bạn đều cảm thấy vui hơn sau khi nghe 
những lời giải thích và khích lệ đến từ cô. Tôi cảm 
thấy thật vui vì đã có một người Thầy tuyệt diệu 
như cô.

Tôi mong cô – cô Nhã luôn mạnh khỏe, luôn cười 
tươi, yêu đời và thành công với sự nghiệp mà cô 
đã chọn. Cô sẽ mãi ở trong trái tim tôi.

NGUYỄN THÙY MINH (4A6)

Cô giáo chủ nhiệm của em là cô Bùi Thị Thúy Hằng. 
Cô có mái tóc ngắn, và dáng người cao. Mỗi ngày tới 
lớp cô luôn mặc những bộ quần áo đẹp nhất.
Cô rất yêu thương chúng em. Mỗi khi em làm bài sai, cô 
luôn giảng dạy để em hiểu bài. Em rất yêu cô của em, em 
yêu cô bằng cả trái tim mình. 
Ngày 20/11 sắp đến em chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và 
xinh đẹp. Em cảm ơn cô vì đã là cô giáo của em trong 
năm học này.
 

TRẦN NGỌC HÀ (2A4)

NGƯỜI BAN MAI
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KHỎE 5+

Nhằm hiện thực hóa chìa khóa Năng lực và 
chuẩn đầu ra về kĩ năng sinh tồn và hình thành kĩ 
năng cho học sinh tự bảo vệ tính mạng, tài sản 
góp phần giữ hạnh phúc cho gia đình, sáng ngày 
21/10/2017gần 270 học sinh khối lớp 3 trường 
Tiểu học Ban Mai đã hào hứng tham gia khóa học 
Phòng vệ thông minh - Kĩ năng xử lí tình huống 
khi có hỏa hoạn do các cán bộ chiến sĩ tại Trung 
tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Kĩ thuật 
PCCC giảng dạy và hướng dẫn.

Khóa học kéo dài gần 5 giờ đồng hồ với nội dung 
chính là tập trung rèn luyện những kỹ năng phòng 
cháy, chữa cháy và thoát nạn cơ bản, nhằm đảm bảo 
an toàn cho bản thân trong những trường hợp khẩn 
cấp như kỹ năng thoát khỏi đám cháy, kỹ năng thoát 
hiểm khi xảy ra cháy tại các chung cư cao tầng.

Đúng 7 giờ 30 phút, tiếng chuông hiệu lệnh của chỉ 
huy vang lên, các con học sinh đã nhanh chóng xếp 
thành 4 trung đội. Tất cả các học sinh được phát 
mũ, găng tay và mỗi trung đội sẽ lần lượt, luân phiên 
vượt qua các thử thách theo nhóm như:
+ Thoát hiểm nhà cao tầng
+ Vượt vùng không gian có khí độc
+ Sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy
+ Sử dụng lăng vòi xịt nước

Mỗi học sinh đều trải qua cảm giác hồi hộp và lo lắng 
khi được trải nghiệm kĩ năng thoát hiểm từ nhà cao 
tầng bằng dây hạ chậm. Những tiếng cười nói, hò 
reo vang lên là lúc các bạn nhỏ vượt qua chính mình 
khi thoát hiểm bằng dây hạ chậm từ tầng cao xuống 
tầng 1. Nhờ những lời động viên, cổ vũ của thầy cô 
giáo và các bạn mà những bạn nhỏ còn rụt rè, nhút 
nhát cũng nỗ lực, kiên cường chinh phục thử thách 
của mình trong niềm hân hoan, vui sướng.

 
BMSER & KHÓA HỌC “PHÒNG VỆ 
THÔNG MINH - KỸ NĂNG XỬ LÝ 
TÌNH HUỐNG KHI CÓ HỎA HOẠN”
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Lớp học làm lính cứu hỏa đã làm sân trường sôi động 
hẳn lên khi các học viên tham gia vào trải nghiệm 
vượt chướng ngại vật mang bình cứu hỏa đi dập lửa. 
Ở nội dung này, các em phải chạy zíc zắc trên đường 
có lửa và chui qua chướng ngại vật. Trải nghiệm này 
vừa rèn cho các em tinh thần chủ động, khéo léo và 
nhanh nhẹn khi có hỏa hoạn bất ngờ.

Tại khoá học, các em không chỉ được thực hành 
thoát hiểm với những công cụ đặc biệt chuyên dụng, 
mà còn được trau dồi lý thuyết về phòng vệ đơn giản, 
thông minh, được tham gia các hoạt động cũng như 
những kỹ năng cơ bản về PCCC để giải cứu bản 
thân, thoát nạn khi hoả hoạn xảy ra. Đồng thời, đây 
cũng là dịp để các em thực hành bảo đảm an toàn 

phòng cháy, xử lý sự cố cháy, nổ khi xảy ra.

“Phòng vệ thông minh” đã trang bị cho các em nhỏ 
phản xạ bản năng, tự nhiên khi các em rơi vào tình 
huống nguy hiểm; những kỹ năng sống cơ bản, cần 
thiết nhất trong cuộc sống; vượt qua được nỗi sợ; ý 
thức kỉ luật, hoạt động hiệu quả trong môi trường của 
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy; kĩ năng 
mềm như lãnh đạo, lắng nghe, quan sát… 

Đây cũng là hoạt động thiết thực có tác động sâu 
rộng đến nhận thức của các em học sinh, giúp các 
em hiểu rõ hơn về công tác PCCC, từ đó nâng cao ý 
thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với hoạt động 
phòng cháy và chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn 
tính mạng cho bản thân và gia đình, góp phần cùng 
với nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục học sinh nêu cao ý thức xây dựng và bảo vệ môi 
trường, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn PCCC 
trong và ngoài trường học.
 
Khóa học được các thầy cô giáo và đông đảo quý 
vị phụ huynh ủng hộ vì tính thiết thực, hấp dẫn cao. 
Hướng đi dạy học trải nghiệm cũng là một trong 
những mục tiêu lớn, trọng tâm nhất của nhà trường 
theo đuổi trong năm học này.

Cô NGUYÊN THỊ NHÃ
 (Tổ trưởng tổ TV3)

KHỎE 5+



*Ngày 18/10, hội thi Chuyên môn giỏi khởi động, tạo cơ hội cho các 
BMSers thể hiện sự sáng tạo của mình trong từng tiết dạy, từng góc 
trang trí để hướng đến những hoạt động tràn đầy cảm hứng cho các 
con học sinh. 

* Từ 24/10 – 9/11, cô Linda Perkins và Elizabeth Hutton – 2 CEO giáo 
dục cấp cao đến từ Austrila trở lại Ban Mai và tư vấn về những định 
hướng quan trọng trên con đường đưa Giáo dục Việt Nam nói chung & 
Giáo dục Ban Mai nói riêng hội nhập thế giới và tiến dần đến nền giáo 
dục hiện đại.

*Sáng 27/10, học sinh khối Mickey tham quan trải nghiệm tại công 
viên Cầu Giấy, nhằm phát triển những kỹ năng vận động, kỹ năng định 
hướng trong không gian, kỹ năng đi theo hàng, tham gia trò chơi tập thể.  

*Sáng 30/10, lễ hội hóa trang diễn ra dành cho khối Missa và lớpQuốc 
tế i1, tạo cơ hội học sinh tiếp cận với các lễ hội của thế giới.
 
*Sáng17/11, lễ mitting kỉ niệm 20/11 diễn ra với chủ đề “Trái tim biết 
ơn”. Tại chương trình, học sinh thể hiện tình cảm, sự biết ơn đối với các 
thầy cô giáo, các cô các bác trong trường bằng những lời cảm ơn và cả 
những tiết mục văn nghệ ý nghĩa.

*Ngày 21/10, học sinh khối 3 
tham dự khóa tập huấn Phòng vệ 
thông minh - Kĩ năng Phòng cháy 
chữa cháy. Nhiều trải nghiệm đầy 
thú vị đã được diễn ra trong khóa 
học,giúp cho mỗi bạn học sinh 
hiểu và thực hành kĩ năng phòng 
chống hỏa hoạn, kĩ năng thoát 
hiểm, vượt lên chính mình trong 
những tình huống nguy cấp.

*Ngày 24/10, học sinh khối 3 
trải nghiệm học tập tại làng nón 
Chuông với chủ đề “Dáng hình 
Việt Nam”. Qua trải nghiệm các 
bạn học sinh đã có những kiến 
thức thực tế quý báu về nghề 
thủ công này – hiểu và trân trọng 
thành quả lao động của các nghệ 
nhân làm nón.

*Ngày 26/10, các BMSers khối 
2 thực hành trải nghiệm các sản 
phẩm men lam – loại men gốm 
đầu tiên của Bát Tràng cùng 3 
bước: vuốt, nhào, tô màu sản 
phẩm tại Bát Tràng. Qua trải ng-
hiệm các con bước đầu đã có 
những kiến thức thực tế quý báu 
về nghề gốm – hiểu và trân trọng 
thành quả lao động của các nghệ 
nhân gốm. Sau chuyến đi, triển 
lãm sản phẩm gốm của học sinh 
với chủ đề “Ngọc lam của đất” đã 
được giới thiệu tới toàn trường.

*Sáng 28/10, giải Cờ vua “Tìm 
kiếm kỳ thủ tài ba – Kiện tướng 
BMSer” lần thứ V diễn ra, với 
thông điệp: bất kỳ học sinh nào 
cũng có thể chơi và đến với đấu 
trường Cờ vua để tỏa sáng. 40 
gương mặt xuất sắc nhất trong 
giải thi đấu đã được vinh danh, 
khen thưởng vào sáng 13/11.
 
*Sáng 30/10, các gương mặt BM-
Sers đạt giải cao tại các kỳ thi: 
Toán tuổi thơ, AMC, Simoc... đã 
được vinh danh trước toàn trường 
trong giờ sinh hoạt đầu tuần.Các 
bạn đã bày tỏ lòng biết ơn tới thầy 
cô, cha mẹ đã cùng thành tựu cho 
mình sự trưởng thành, đạt kết quả 
cao - bằng những bó hoa.
   
*Ngày 31/10, học sinh khối 4 
tham gia chương trình học tập trải 
nghiệm tại bảo tàng Tài nguyên 
Rừng Việt Nam, với chủ đề “Khúc 
hát rừng xanh”. Chuyến đi là trải 
nghiệm lý thú để các bạn học sinh 
được quan sát hệ sinh thái rừng, 
thực hành làm các thí nghiệm để 
biết được vai trò vô cùng lớn của 
rừng với cuộc sống con người.

Cùng ngày, học sinh toàn trường 
tham gia hoạt động hóa trang 
thành nhân vật Halloween yêu 
thích, chơi trò chơi Halloween 
theo tụ điểm lớp.  Halloween 2017 
đem đến cho các BMSers không 
chỉ là không khí vui vẻ mà còn 
mang đậm những giá trị nhân văn 

như giáo dục tính trung thực, lòng 
bác ái, từ bi, biết yêu thương giúp 
đỡ mọi người.

*Sáng 2/11, đoàn Cán bộ thuộc 
Bộ giáo dục Hàn Quốc ghé thăm, 
tham quan trường. Đoàn đã trực 
tiếp dự giờ tiết Khoa học bằng 
Tiếng Anh tại lớp 3A6 - do chính 2 
cô giáo Hàn Quốc đang làm việc 
tại Ban Mai thực hiện. Sự chủ 
động, tự tin cùng sự chào đón 
nhiệt tình. lễ phép là những ấn 
tượng về học sinh Ban Mai để lại 
trong lòng đoàn khách.

*Từ 2-7/11, tọa đàm “Làm bạn 
cùng con” diễn ra trong 2 buổi 
dành cho  các giáo viên và đại 
diện PHHS khối 5 diễn ra tại Ban 
Mai, với phần chia sẻ của các nhà 
giáo dục Mỹ: Mr. Kurt, Ms Kelly, 
Ms Kyla, giúp nắm bắt tâm lý của 
trẻ sử dụng hiệu quả công cụ 
“Vòng tròn kiểm soát”.
 
*Từ 6-13/11, chương trình ‘Góp 
sức nhỏ vì miền Trung ruột thịt” 
2017 được phát động với mục 
tiêu: “Kêu gọi 100% Học sinh 
tham gia ủng hộ trường Tiểu 
học Tương Sơn, Nông Cống, 
Thanh Hóa 2000 quyển vở và 
30,000,000đ”. Kết quả số tiền ủng 
hộ có được là 48,929,500 và 1844 
quyển vở.

*Ngày 7/11: Cuộc thi “Sải cánh 
vươn cao” với chủ đề “Chiếc máy 
bay mơ ước của em” đã thu hút 
nhiều bạn học sinh trường Ban 
Mai tham gia. Đây là sân chơi thú 
vị và đầy sáng tạo, các con thỏa 
sức thể hiện các ý tưởng để qua 
đó nói lên khát vọng, ước mơ của 
mình. 10 tác phẩm xuất sắc được 
lựa từ hơn 100 tác phẩm dự thi – 
gồm tranh của các tác giả: Minh 
Tuấn - 5A3 (2 tác phẩm); Thiện 
Nhân - 5A3; Bảo Kiên - 5A3; Minh 
Sơn - 5A1; Gia Huy - 5A2; Ngọc 
Hà - 4A6; Thùy Minh - 4A6; Như 
Ngọc - 3A3; Tiến Dũng - 3A2

*Ngày 18/11, chương trình “Tôn 
vinh Người Thầy” đã diễn ra tại 
TTTCSK Ban Mai. Tại chương 
trình, đội ngũ CBGV trường Mầm 
non - Tiểu học Ban Mai đã cùng 
có cơ hội nhìn lại hành trình của 
cuộc thi Chuyên môn giỏi 2017, 
đồng thời được tôn vinh trên sân 
khấu cùng những thành tích ấn 
tượng mỗi BMSer đạt được trong 
thời gian vừa qua.

*Sáng 20/11, Lễ kỷ niệm ngày 
Nhà giáo Việt Nam diễn ra với chủ 
đề “Người thầy trong trái tim em” 
để lại nhiều cảm xúc về tình yêu 
thương thầy cô dành cho học trò, 
sự tri ân của mỗi học trò hướng 
tới thầy cô.

*Từ 10/10 - 27/10, Hội thi Chuyên môn giỏi diễn ra với 27 tiết giảng ở 
tất cả các phân môn của giáo viên, đã kết tạo thành một bức tranh thể 
hiện sự đa dạng về phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, giúp 
cho học sinh phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu và chủ động lĩnh 
hội kiến thức. Các Thầy cô giáo sử dụng những phương pháp dạy học 
theo nhóm rất bài bản, có trọng tâm, phù hợp với nội dung và kiểu bài 
lên lớp.  Các kỹ thuật dạy học tích cực cũng được giáo viên phát huy: 
kỹ thuật mảnh ghép, khăn trải bàn, trình bày kiến thức qua lược đồ tư 
duy…,  tạo ra sự tương tác giữa thầy và trò, giữa trò và trò, truyền cảm 
hứng học tập cho các con học sinh.  

 *Ngày 23/10, hướng tới tầm nhìn, sứ mệnh “Học sinh Ban Mai có trái 
tim Việt và trí tuệ toàn cầu”, bếp ăn trường THCS – THPT Ban Mai đã 
mang đến Hội thi chuyên môn giỏi các món ăn độc đáo của các nước: 
Singapore, Ấn Độ, Indonexia... Với những món ăn được trình bày đẹp 
mắt, đầy đủ dinh dưỡng, các đầu bếp Ban Mai đã tạo ra một chuyến 
du lịch qua miền ẩm thực, và khẳng định được tay nghề điêu luyện, để 
mang những món ăn quốc tế vào trong thực đơn hàng ngày cho học 
sinh.

*Ngày 24/10, 105 học sinh trường THCS Ban Mai lọt vào vòng 2 cuộc 
thi Toefl Junior Challenge. Đây là thành tích cao nhất trong 4 năm dự thi 
của trường. Đặc biệt, học sinh Nguyễn Trường Giang và Phạm Đức Lộc 
đã giành số điểm rất cao 97/100. Ngày thi dự kiến của vòng 2 cuộc thi 
là ngày 17/12/2017 và vòng 3 là ngày 18/3/2018.
 
*Ngày 26/10,  nhà trường đã liên hệ kết hợp với Phòng khám bác sĩ Gia 
đình tổ chức khám sức khoẻ cho 100% học sinh toàn trường. Tất cả 
các học sinh đã được: đo chiều cao, cân nặng, đo thị lực, huyết áp, tim 
mạch, khám răng, hệ tiêu hóa,, khám ngoài da, cơ, xương, hệ vận động 
và một số bệnh liên quan đến đường hô hấp... Kết quả kiểm tra sức 
khoẻ của các con, đã được cán bộ y tế ghi chép cụ thể trong sổ y bạ.

* Ngày 31/10, Lễ hội Halloween được tổ chức tại sân trường để học 
sinh có thể chọn lựa theo sở thích của mình.Với những diện mạo hoàn 
toàn khác biệt, mỗi BMsers đã tạo cho mình một dấu ấn riêng, khác 
biệt và độc đáo.

 *Ngày 7/11,  tham gia thi lập trình Robotic tại “Ngày Hội sáng tạo khoa 
học kỹ thuật”, STEM Ban Mai đã vượt qua nhiều bài thi thử thách, khó 
khăn để dành kết quả chung cuộc: nhóm học sinh Đỗ Gia Huy 8A1 và 
Nguyễn Hoàng Ngân 7A1 đã xuất sắc đạt giải A; nhóm học sinh Nguyễn 
Trường Thịnh và Đặng Xuân Tiến 8A1 đã dành giải B.
 
*Ngày 21/11, 39 BMsers xuất sắc ở các bộ môn: Toán, Vật lý, Hóa học, 
Sinh học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Khoa học và 
tiếng Anh đã cùng nhau hội tụ trong cuộc gặp mặt ấm áp, thân tình với 
các Thầy Cô trong Ban Giám Hiệu, đại diện Cha mẹ học sinh, chuẩn bị 
tinh thần cho kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 do Sở giáo dục & đào tạo 
Hà Đông tổ chức thường niên.

TIN VẮN MẦM NON TIN VẮN TIỂU HỌC
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LỜI CẢM ƠN BUỔI SÁNG  
 Hướng đến tăng trưởng tâm tri ân, hạt mầm của yêu thương và biết ơn trong lòng mỗi 
BMSer, vào các sáng thứ 2 đầu tuần - trước khi hát Quốc ca chào cờ, toàn thể học sinh Ban 
Mai sẽ cùng lắng nghe “Lời cảm ơn buổi sáng” đến từ giọng đọc truyền cảm của cô Đào Thị 
Thu Thảo. Đây cũng là định hướng thực hiện chìa khóa Nhân cách ( phẩm chất  Yêu thương, 
Biết ơn) trong Tầm nhìn Ban Mai.

***

Xin kính mời tất cả các thầy cô giáo và các con đứng lên với tư thế nghiêm trang  nhất, đôi mắt của 
chúng ta nhắm nhẹ để cảm nhận những điều tuyệt vời nhất mà chúng ta đang được tận hưởng. 
Buổi sáng hôm nay thật tuyệt vời: Không khí của một buổi sáng mùa thu thật trong lành. 

Cảm ơn Tổ Quốc đã cho chúng ta một đất nước xinh đẹp như thế này, cảm ơn ông bà, cha mẹ đã 
sinh thành và nuôi dưỡng chăm sóc chúng ta, đã không quản ngại bao vất vả, khó nhọc để làm việc, 
dành hết những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta, đã cho chúng ta có mặt ở nơi đây. Cảm ơn chính 
chúng ta vì đã dậy sớm, đã chuẩn bị tâm thái cho một ngày học tập và làm việc thật tốt. 

Và chúng ta cảm thấy thật biết ơn vì mình đ ược có mặt ở đây, được chia sẻ, được yêu thương, 
được cảm thấy biết ơn từ những điều nhỏ nhất: Cảm ơn các thầy, các cô đã dạy dỗ và yêu thương, 
cảm ơn bác bảo vệ mỗi sáng đến trường luôn chào đón, cảm ơn các cô lao công đã làm cho trường 
học luôn sạch đẹp, cảm on các bác đầu bếp đã làm ra những bữa ăn ngon.

Cảm ơn đôi mắt của chúng ta đã cho chúng ta nhìn thấy thế giới, cảm ơn trái tim chúng ta đã cho 
chúng ta biết yêu thương, cảm ơn đôi chân của chúng ta đã giúp chúng ta chạy nhảy hằng ngày. 
Cảm ơn cơ thể của mình, và tôi sẽ nhắc nhở mình chăm sóc tốt cho cơ thể này: ăn uống thật tốt, học 
tập và làm việc thật an toàn. Cảm ơn mọi thứ xung quanh tất cả chúng ta, dù đó là điều nhỏ nhất.

Và khi bài hát kết thúc, chúng ta sẽ mở mắt ra, chúng ta  hãy nhìn những người xung quanh và cảm 
ơn họ đã có mặt với chúng ta lúc này, đã dành thời gian chất lượng cho chúng ta. Xin cảm ơn!



NỘI SAN CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC BAN MAI 

Chịu trách nhiệm nội dung: LƯƠNG ĐÌNH KHOA 
Ban cố vấn: Nhà giáo Mai Thị Lan Anh, Mai Thị Hoa, 
                              Phạm Thị Thu Phương 

Xuất bản: Ngày 25 hàng tháng (dạng PDF) 
                     trên website: http://banmaischool.edu.vn
Fanpage: 
Mầm non: www.facebook.com/banmaischool.kinder
Tiểu học: www.facebook.com/banmaischool.vn
THCS: www.facebook.com/banmaischool.edu.vn
Bài cộng tác gửi về: Phòng Truyền thông, trường Ban 
Mai, khu ĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
Email: Noisan@banmaischool.com

Ấn tượng  BMSer trên báo chí
Mỗi sự sáng tạo trong học tập, những kỷ niệm thú vị trong các hoạt động, sự kiện đã 
diễn ra tại Ban Mai được các BMSers chia sẻ, lan tỏa tới đông đảo bạn bè cùng lứa tuổi trên 
cả nước.
Số này, BMSers Connection xin giới thiệu hình ảnh, kỷ niệm của 2 thành viên lớp 5A2 về mùa 
Halloween (đăng báo Thiếu niên Tiền phong Chủ nhật - 29/10/2017) và sự sáng tạo trong góc học 
tập lớp 3A3 (đăng báo Nhi đồng số 79).


