


TỰ HÀO BMSER
Thời gian đang dần trôi về những ngày cuối 
cùng của năm 2017. 

Tháng 12 - nhìn lại một năm đã đi qua, mỗi BMSer 
lại thấy mình trưởng thành hơn từ mái nhà ấm tình 
mang tên Ban Mai trong lòng Hà Nội. Trưởng thành 
- và tự hào về những dấu ấn, hành trình đã đi qua. 
Tự hào về chính mỗi BMSer đang dần hoàn thiện 
theo định hướng “Học sinh Ban Mai có trái tim Việt 
và tư duy toàn cầu” mà Ban lãnh đạo Hệ thống 
GD Ban Mai cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn Hệ 
thống đang ngày đêm xây đắp.

Mỗi BMSer sẽ chăm sóc đôi mắt, đôi tay, bảo vệ thân 
thể mình thật tốt để tự hào vì đã có mặt trong cuộc 
đời này.

Lắng nghe cuộc đời bằng cả đôi tai, đôi mắt, trái tim - 
để tự hào về một trái tim biết đồng cảm, yêu thương.
Hiếu thuận với ông bà, cha mẹ để tự hào về một gia 
đình hạnh phúc.

Chủ động chinh phục và khám phá những bài học 
mới, trang bị cho mình đầy đủ 5 chìa khóa trong tầm 
nhìn Ban Mai: NHÂN CÁCH - KỸ NĂNG - TRI THỨC 
- SỨC KHỎE - TƯ DUY TOÀN CẦU để tự hào là 
Người Ban Mai.

Chào tháng 12 - tháng của lòng tri ân và niềm tự hào 
cháy sáng trong mỗi tâm hồn BMSer. BMSers Con-
nection số này xin giới thiệu một số khoảnh khắc 
đẹp thể hiện tình yêu thương, lòng tri ân và niềm tự 
hào về Người Ban Mai.

 

Mỗi đầu tuần, học sinh Ban Mai tự hào hát Quốc ca bằng cả trái tim. Sau đó, toàn trường cùng hát chung giai điệu ngọt 
ngào của  ca khúc "Gọi tên Hạnh phúc". "Hạnh phúc của chúng ta là mỗi sớm thức dậy chúng ta có một cơ thể khỏe 
mạnh, được đến trường, được chơi với bạn bè. Bài hát là lời cảm ơn tới chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, cảm ơn cha 
mẹ đã cho chúng ta một hình hài, cảm ơn thầy cô đã cho chúng ta những bài học hay, cảm ơn đến bạn bè đã cùng vui 
với chúng ta. Chúng ta luôn mang trong mình lời cảm ơn, biết ơn thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Niềm vui của chúng ta là 
sự biết ơn với mọi người, mọi loài quanh ta" (Chia sẻ của cô Phạm Thị Thu Phương - Phó Hiệu trưởng nhà trường tới 
các con học sinh).
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Chúng con tự hào vì thầy 
cô luôn dành thật nhiều 
nhiệt tâm trong từng giờ 
học, để mỗi giờ học luôn 
được truyền cảm hứng và 
trở nên hấp dẫn, thú vị. 
Bên cạnh đó, các giờ học 
trải nghiệm ngoài trời mang 
thiên nhiên, cuộc sống đến 
gần chung con hơn qua 
từng cảm nhận.

 Chúng con tự hào khi luôn được trao cơ hội để trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, thể hiện vai trò lãnh đạo trong 
các sự kiện, hoạt động như: Ngày hội lãnh đạo, chương trình Phát thanh măng non, Ngày hội Cha mẹ học 
sinh, cùng nhiều sự kiện quan trọng theo chủ đề mỗi tháng.

Sức khỏe - là một trong 5 chìa khóa quan trọng của Tầm nhìn 
Ban Mai. Chúng con tự hào về các phong trào Thể dục thể 
thao không chỉ là cơ hội rèn luyện sức khỏe thể chất, mà còn 
tạo sự kết nối, hợp lực trong tập thể lớp cũng như mang đến 
sự sảng khoái về tinh thần. Thầy PHÓ NHÁY (thực hiện)
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Những tấm thiệp trao tay cùng những cái ôm cảm động, 
những lời văn chân thành bày tỏ lòng kính yêu, biết ơn 
tới các bác bảo vệ trường cùng những sự hợp lực tuyệt 
vời trong các hoạt cảnh về chủ đề 22/12. Đó là những ấn 
tượng về tiết chào cờ sáng 18/12 của các BMSers khối 
Tiểu học.

Các bác bảo vệ, các cô tổ Bán trú, tổ Bếp của Ban Mai 
từng sinh hoạt trong quân ngũ đã cùng đứng trên sân 
khấu, chia sẻ những kỷ niệm về năm tháng gian khó mà 
hào hùng các bác đã đi qua. Đặc biệt, lời chia sẻ kêu gọi 
toàn bộ học sinh thực hiện sống theo nếp anh bộ đội cụ 
Hồ: Khi di chuyển thẳng hàng lối, không gây tiếng ồn ào; 
ngủ dậy gấp chăn chiếu gọn gàng... được các bác phát 

động đã được hưởng ứng nhiệt liệt,.

Phần sinh hoạt dưới cờ của lớp 2A2 với 2 tiết mục: Hò 
kéo pháo, Tiến về Hà Nội được đầu tư kỹ lưỡng về trang 
phục, đạo cụ đã mang đến bức tranh thời chiến thú vị cùng 
những chiến sĩ tí hon của Ban Mai.

Ngày 19/12, học sinh Mầm non tiếp tục được hòa chung 
không khí kỷ niệm này cùng những phần giao lưu và văn 
nghệ ấn tượng. Trước đó, ngày 13/12, các bạn học sinh 
Mầm non đã có chuyến tham quan, trải nghiệm tại Trung 
đoàn tên lửa 257 (đơn vị đóng tại xã Vĩnh Quỳnh - Huyện 
Thanh Trì - Hà Nội) nhằm khơi nguồn cho tình cảm với các 
chiến sĩ bộ đội, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước.

 
Tháng 12 - hòa trong không khí kỷ niệm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, mỗi BMSer lại 
có thêm cơ hội tự hào về truyền thống, lịch sử của dân tộc, tự hào về những người chiến sĩ năm xưa 
giờ vẫn không ngừng lao động, bảo vệ cho cuộc sống thời bình hôm nay, trong đó có cả các cô, các 
bác đang công tác tại Ban Mai.
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Trung tá Lại Khắc Thiện - Cán bộ Tuyên huấn 
- trường Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng  
đã mang hơi thở lịch sử hào hùng của dân 
tộc truyền đến cho các con học sinh THCS - 
THPT Ban Mai bằng lối kể chuyện đầy cuốn 
hút, lan tỏa nhuệ khí của những thanh niên 
yêu nước của thế kỷ XX sẵn sàng lên đường 
nhập ngũ "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". 
Thông qua buổi nói chuyện này, Trung tá Lại 
Khắc Thiện cũng gửi gắm nhiều tâm tư, dặn 
dò các con học sinh cần cố gắng nỗ lực rèn 
luyện trong học tập, trau đồi đạo đức, ý thức 
trách nhiệm để xứng đáng là những người Đội 
viên, Đoàn viên gương mẫu, ưu tú, là những 
thanh niên tri thức yêu nước của thế kỷ XXI.

Bác bảo vệ của trường em tên là Tuấn. Thân hình của bác 
gọn gàng, cao. Mặt của bác đã có nhiều nếp nhăn như 
ông của em. Bác là một người tốt bụng. Bác có trái tim 
nhân hậu.

Bên cạnh công việc bảo vệ rất vất vả, bác luôn dành thời gian 
để giúp cho trường an toàn, dành thời gian chào đón em đến 
trường với nụ cười hiền hậu. Buổi chiêu bác đứng dõi theo em 
ra khỏi cổng trường để về nhà. Em rất yêu bác vì bác đã làm 
cho trường em không có kẻ xấu vào trường.

Em còn được biết bác đã từng là một ngươi chiến sĩ dũng 
cảm. Nhân ngày kỷ niệm 22/12, em xin dành lời tri ân tới bác.

ĐỖ TÙNG LÂM (2A2)



Nắng ấm mùa Đông 2017

1.Trường Tiểu học Tượng Sơn đã rất xúc động khi 
nhận được thông tin này từ Ban Mai. Tuy nhiên 
Ban lãnh đạo nhà trường cũng rất chân thành chia 
sẻ: "Tượng Sơn đã qua giai đoạn khó khăn nhất 
rồi, xin được chia sẻ tình cảm của Ban Mai đến 
những nơi thật sự khó khăn và cần thiết hơn". 
Cùng lúc này Ban Mai cũng nhận được thông 
tin về đợt quyên góp ủng hộ chương trình "Tình 
nguyện mùa Đông" của quận Đoàn Hà Đông đến 
với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Yên 
Bái, Lào Cai và thông tin về trường Tiểu học
 Nghiên Loan (Pác Nặm - Bắc Kạn).

Sau khi trao đổi và thống nhất cao trong Ban 
chuyên môn, Ban Mai đã thống nhất phương án: 
Sử dụng toàn bộ số tiền và vở đã quyên góp được 
để ủng hộ cả 3 chương trình, cụ thể như sau:
- Trích mua tặng 01 máy chiếu Hitachi (theo nguyện 
vọng của trường Tượng Sơn) và 500 cuốn vở cho 
trường Tiểu học Tượng Sơn.
- Đóng góp 10 Áo ấm (trị giá 150.000đ/áo) và 100 
vở viết cho chương trình thiện nguyện của Quận 
Đoàn Hà Đông.
- Sử dụng toàn bộ kinh phí và vở còn lại mua chăn 
ấm, áo ấm tặng cho các bạn học sinh trường Tiểu 
học Nghiên Loan.

Ngày 15/12, đại diện hội đồng hương Nông Cống 
- Thanh Hóa nhận quà tặng từ Ban Mai và đã trao 
tặng lại cho trường Tiểu học Tượng Sơn vào giờ 
chào cờ sáng 18/12 tại Tượng Sơn. 

Tháng 11 vừa qua, trường Tiểu học Ban Mai đã thực hiện cuộc vận động, ủng hộ "Góp sức nhỏ vì 
miền Trung ruột thịt" - ủng hộ các bạn học sinh trường Tiểu học Tượng Sơn (Nông Cống, Thanh Hóa) 
vượt qua khó khăn bởi ảnh hưởng của lũ lụt. Số tiền quyên góp được là 48.929.500đ và 1844 quyển 
vở.
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2. Ngày 16/12 - một ngày đông rét buốt nhất từ đầu mùa, 
đoàn thiện nguyện Ban Mai mang theo tình yêu thương 
và chia sẻ của cán bộ giáo viên, các bậc phụ huynh và 
học sinh nhà trường đến với điểm trường Cốc Bát (thuộc 
trường tiểu học Nghiên Loan 1, Pác Nặm - Bắc Kạn). 

Trong không khí khô và buốt lạnh, những đứa trẻ vùng cao 
co ro trong chiếc áo mỏng manh, thậm chí nhiều áo cộc 
rách toang. 

328 áo ấm, 60 chăn ấm và hơn 1200 vở viết đã được đoàn tận tay đem đến các con. Trong ánh nắng rực rỡ 
những nụ cười của các bạn học sinh nơi đây đã lý giải thực sự "hạnh phúc là gì". 
Những món quà của các bạn nhỏ dành tặng đoàn khi chia tay: sắn, rau cải, bưởi, ngô... chính là sự chân 
thành nhất của học trò vùng cao.

(Xem tiếp trang 8)
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 Xin trân trọng cảm ơn sự chia sẻ của tất 
cả các BMSers để chúng tôi có thể là chiếc 
cầu nối tình cảm trong chuyến đi này. Tấm 
lòng của các bạn đã được gửi trọn vẹn đến 
nơi và được đón nhận rất trân trọng. Cảm 
ơn các thành viên của đoàn thiện nguyện 
đã gói trọn thương yêu đem đến tận tay 
người nhận. Chúc các con trường Tiểu học 
Nghiên Loan 1 có nhiều niềm tin yêu vào 
cuộc sống, vươn lên đế vượt qua mọi khó 
khăn đến với tương lai hạnh phúc. Chúc 
các thầy cô Nghiên Loan luôn yêu thương 
trọn vẹn và là người giữ lửa cho niềm hạnh 
phúc học tập của các con.

Thực hiện: Thầy TRÀ HIẾU 
(Ban cộng đồng khối Tiểu học )

(tiếp theo trang 7)

Nắng ấm 
mùa Đông 2017
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Ngày 12-13/12/2017, học sinh khói 4-5 cùng thực hiện dự án: Trải nghiệm làm kim chi. 

Đồng hành với học sinh là các cán bộ tổ Bếp, hướng dẫn các bạn nhỏ thực hiện từng bước để tự tay làm ra 
những sản phẩm truyền thống của đất nước Hàn Quốc. Đây cũng là dự án giúp học sinh thực hành kĩ năng 
phối hợp nhóm, tìm kiếm thông tin, tuân thủ quy tắc giữ vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dự án học tập:  Làm Kim Chi 

Học sinh hào hứng tham gia từng khâu của dự án. 
Mỗi bạn sẽ có một sản phẩm mang về dành tặng người thân.

Các thầy cô hướng dẫn nhiệt tình

Phương pháp học bằng trải nghiệm - đỉnh cao của học tập và đam mê.

MANG THẾ GIỚI VÀO LỚP HỌC
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XƯỞNG TÁI CHẾ GIẤY CỦA CÁC BÉ 4 TUỔI
Ngày 14.12, trường Mầm non Ban Mai 
tổ chức tập huấn chuyên đề khám phá 
khoa học cấp trường dành cho học 
sinh khối Kitty: Thực hiện quy trình tái 
chế giấy.

Để làm được những sản phẩm giấy tái 
chế, các bạn nhỏ thực hiện nhiều công 
đoạn bao gồm: 
1. Sưu tầm giấy đã qua sử dụng, xé nhỏ 
và ngâm vào nước để làm mềm giấy. 
2. Dùng máy sinh tố để xay nhỏ giấy thành 
"dung dịch giấy".. 
3. Pha màu "dung dịch giấy" đó theo màu 
sắc yêu thích. 
4. Sử dụng khuôn giấy được làm từ 
những tấm vải căng để "xeo" giấy lên bề 
mặt. Chiếc khuôn được nhúng vào chậu 
nước dung dịch giấy khi vớt lên nước sẽ 
thấm qua màng khung để lại những phần 
tử giấy trên bề mặt tạo thành một "tờ giấy 
màu".
 5. Phơi khô những khung "XEO GIẤY" đó 
để được 1 tờ giấy màu hoàn toàn mới và 
sử dụng vẽ tranh trang trí.
Lớp học chuyên đề diễn ra trong khoảng 
40 phút nhưng các bạn khối Kitty đã biến 
lớp học thành một xưởng tái chế giấy nhỏ 

Hoạt động kích thích được sự tập trung cao độ và vô cùng 
hứng thú của các bạn nhỏ.

MANG THẾ GIỚI VÀO LỚP HỌC
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 Học sinh sử dụng khuôn để xeo giấy. Lớp học 
biến thành xưởng tái chế thu nhỏ với nhiều 
công đoạn, mỗi công đoạn có từ 2 - 3 bạn nhỏ 
phụ trách. Sau một ngày phơi nắng, các  bạn 
nhỏ có thể lột những tờ giấy này ra khỏi khuôn 
và sử dụng vào mục đích trang trí.

Bài, ảnh: Thầy NGÔ BẮC

MANG THẾ GIỚI VÀO LỚP HỌC
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Tự hào dẫn đầu 
tại Festival Tiếng Anh cấp Quận

Ngày 30/11, phòng GD-ĐT quận Hà Đông đã tổ chức Festival Tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học 
và THCS năm học 2017 - 2018. Phần thi của 2 đội học sinh Tiểu học - THCS Ban Mai đã để lại nhiều 
ấn tượng, mang về 2 giải Nhất từ hội thi.

Không đơn thuần chỉ là những phần văn nghệ để thể hiện khả năng 
Tiếng Anh, tiết mục dự thi của các BMSers Tiểu học Ban Mai mở đầu 
bằng phần hùng biện mang tên "Save the Rhinos" - cùng phần hát tốp ca 
"What if" đã mang đến hội thi thông điệp đầy tính nhân văn trong việc kêu 
gọi bảo vệ tê giác và môi trường sống của loài người. 

Tiết mục dự thi được xây dựng ý tưởng từ chính dự án học tập của học 
sinh. Học sinh đã sử dụng 7 thói quen cho tiết mục của mình: Chủ động 
lựa chọn đề tài, bắt đầu với mục tiêu bằng việc lên kế hoạch và phân chia 
kịch bản, vai trò, tập luyện. Các con biết ưu tiên tập trung cho những nội 
dung thi quan trọng để thể hiện tinh thần của dự án, cùng lắng nghe ý 
kiến, cảm xúc của nhau trong quá trình luyện tập để hợp lực, phát huy tối 
đa tinh thần lúc biểu diễn.

Tiết mục dự thi của các BMSers 
Tiểu học Ban Mai:"Save the Rhinos" 
- "What if" 

GLOBAL VIEW
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Trường THCS Ban Mai 
giành giải Nhất với nhạc 
kịch: Bảo vệ rừng. Với 
những tình huống diễn xuất 
sinh động, hùng biện bằng 
tiếng Anh trôi chảy, tự tin, 
đội thi đã thuyết phục được 
Ban Giám khảo và nhận 
được sự cổ vũ nhiệt tình từ 
phía khán giả. Thông điệp 
gửi gắm của các BMSers:  
Cần chung tay bảo vệ, dừng 
lại việc chặt phá rừng để xây 
dựng các nhà máy, các nhà 
máy thải ra các chất độc hại 
tàn phá thiên nhiên, tàn phá 
môi trường sinh thái, tàn 
phá môi trường sống của 
con người.

Cuộc thi là cơ hội giúp học 
sinh thể hiện tài năng, sự 
hiểu biết, đam mê của mình 
về môn Tiếng Anh. Điều đó 
sẽ tiếp thêm động lực để học 
sinh thấy tự tin hơn khi giao 
tiếp, tổ chức các hoạt động 
nhóm, đồng thời luôn tự ý 
thức:tiếng Anh chính là chìa 
khóa tri thức quan trọng để 
các con có thể vững tin hội 
nhập, đáp ứng xu thế toàn 
cầu hóa trong tương lai.

Các BMSers khối Tiểu học luôn thể hiện thông điệp: Bên nhau - chúng ta trở nên mạnh mẽ!

Thực hiện: Thầy KHOA + cô VÂN 
(Ban TT khối Tiểu học - THCS)

Phần dự thi của THCS Ban Mai

GLOBAL VIEW
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1. Tháng 11, những vạt nắng cuối thu dịu nhẹ đủ 
khiến cho lòng người ấm áp và hưng phấn. Với 
thầy trò trong câu lạc bộ STEM thì sự hưng phấn 
đó được nhân lên bội phần khi chúng tôi được 
cùng nhau trải nghiệm cảm giác – đưa các đề tài 
khoa học vào giai đoạn chạy “nước rút”, chuẩn bị 
gửi đi thi vòng sơ khảo cấp thành phố.

Năm nay, các đề tài của chúng tôi trải đều khắp 
các lĩnh vực: Sinh học, Địa lý, Khoa học trái đất và 
môi trường, Khoa học xã hội hành vi, Toán học ứng 
dụng… Mỗi đề tài đều là sự tìm tòi, khám phá mới 
của cả Thầy và trò. Sau cuộc thi sơ loại cấp trường, 
chúng tôi chọn được 8 đề tài  với 16 học sinh đồng 
hành cùng 7 thầy cô giáo. Có những bạn đã tham gia 
từ năm ngoái, có những bạn năm nay mới lần đầu 
biết đến “nghiên cứu khoa học”, nhưng đều có điểm 
chung là say mê với khoa học, và thực sự khát khao 
tìm tòi, khám phá.

2. Thầy trò tôi đã ngồi cùng nhau rất nhiều buổi chiều 
sau giờ lên lớp, để cùng thảo luận và xây dựng, lên 
khung cho tất cả các đề tài. Công đoạn “vỡ đất” đã 
xong sau rất nhiều trăn trở…những nỗi lo lắng, những 
nụ cười, những niềm háo hức…có lẽ chúng tôi chẳng 
thể quên trong ánh mắt của nhau…

Vượt qua những đợt sóng bằng tinh thần hợp lực 
tuyệt vời….Chúng tôi nhận được lịch nộp bài thi sớm 

hơn dự kiến gần một tuần. Mọi thứ đều dang dở, thầy 
trò nhìn nhau đầy lo lắng, những câu hỏi được đặt ra 
nối tiếp nhau “liệu có kịp không khi mọi thứ còn đang 
trong quá trình hoàn thiện, bao dự định còn chưa kịp 
thực hiện?”….

Sự lo lắng nhanh chóng nhường chỗ cho ý chí quyết 
tâm và sự tỉnh táo của những nhà khoa học trẻ tương 
lai. Các con đã thực sự tiếp thêm cho chúng tôi sức 
mạnh và niềm tin với tinh thần sẵn sàng vượt mọi 
khó khăn vô cùng tuyệt vời. Chúng tôi chia nhau đi lo 
hoàn thiện đề tài, mỗi Thầy cô một mảng. 

3. Học trò của chúng tôi trở thành những chiến binh 
thực thụ, chiến đấu hết sức mình…Có lẽ tôi sẽ chẳng 
bao giờ quên được 2 ngày “nước rút” đó. Chúng tôi 
đã cùng nhau đi đến những điểm thực tế của đề tài 
để lấy số liệu, để trải nghiệm, để các con được tận 
mắt chứng kiến những gì đang diễn ra, từ đó trăn 
trở xem đề tài của mình có thể thay đổi điều gì…
Có những điểm thực tế thú vị, nhưng cũng có những 
điểm thực tế đầy mạo hiểm và thách thức, thầy trò 
tôi đều quyết định chinh phục, bởi khoa học cần gắn 
với thực tiễn và xuất phát từ thực tiễn, chúng tôi biết 
rõ điều đó.

Chúng tôi đã đi bên nhau như thế, đã cùng nhau 
sống trọn vẹn với đề tài của mình, những đứa con 
tinh thần của mình…

Khởi động và bắt đầu với mục tiêu 
STEM Ban Mai ký sự:

 (Chuẩn bị cho vòng sơ loại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố Hà Nội)

GLOBAL VIEW
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4. .19h…20h..21h…22h…23h30….đêm... Đó là 
chuỗi thời gian chúng tôi ở lại trường cùng nhau cho 
tới khi các đề tài được hoàn thiện. Chúng tôi đã cống 
hiến tất cả thời gian, sức lực, trí tuệ, đặt vào đó niềm 
tin, hi vọng, nỗi khát khao…tất cả là khoa học và vì 
khoa học. Các con của chúng tôi tự thấy mình trưởng 
thành hơn khi biết chịu trách nhiệm về những việc 
làm của mình, biết yêu thương san sẻ công việc với 
nhau, nhóm này giúp nhóm khác, không nề hà.

Ngay lúc đó tôi chợt nhận ra, hóa ra tình yêu khoa 
học có thế kéo con ng ta lại gần nhau đến thế. Những 
thứ chúng tôi có trong tay không nhiều, những thứ 
không có mà cần thì chúng tôi phải tự tìm kiếm, thậm 
chí tự làm, tự sáng tạo. Nhưng không phải vì thế mà 
niềm tin của chúng tôi sụt giảm, ngược lại chúng tôi 

càng quyết tâm nắm tay nhau chặt hơn, vì chúng tôi 
là một đội luôn “LÀM VIỆC TẬN TÂM, NGHĨ ĐIỀU 
TỐT ĐẸP VÀ HẠNH PHÚC TỪNG NGÀY”.

Chúng tôi đang hạnh phúc với những gì chúng tôi 
đang làm, chúng tôi đang có – đó là tinh thần và tình 
yêu dành cho khoa học, niềm yêu thích say mê tìm 
tòi, khám phá, đặt nền tảng cho quá trình học tập và 
tư duy trải nghiệm sau này. Chúng tôi đang chờ mong 
những ngày nắng đẹp hơn nữa….và những đề tài 
của chúng tôi sẽ được đi xa hơn, bay cao hơn, chắp 
cho đôi cánh ước mơ của các con tôi…sớm thành 
hiện thực.

Cô NGÔ THỊ THANH HUYỀN 
(GV môn Văn - Thành viên CLB Stem)

STEM Ban Mai tham gia dự án câu lạc 
bộ khoa học cùng đơn vị nghiên cứu 

lâm sàng Đại học Oxford

Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford 
(OUCRU) phối hợp cùng Báo Khăn Quàng Đỏ và 
Trung tâm hỗ trợ GD thanh thiếu niên Việt Nam 
xây dựng chương trình "Khoa học trường học". 
Câu lạc bộ STEM THCS Ban Mai vinh dự được 
lựa chọn tham gia chuỗi dự án này.

Các học sinh tham gia dự án - dưới sự hỗ trợ chuyên 
môn từ phía các nhà khoa học và đơn vị Nghiên cứu 
Lâm sàng Đại học Oxford - sẽ hiểu được quy trình 
nghiên cứu khoa học và phát triển tư duy khoa học. 
Ngoài ra, mô hình CLB cũng khuyến khích tính sáng 
tạo và khả năng giao tiếp của học sinh thông qua việc 
ứng dụng nghệ thuật để trình bày các kết quả trong 
dự án của mình đến đông đảo bạn bè và thầy cô. 
Qua đó, học sinh sẽ hiểu hơn về sự gần gũi của khoa 
học với cuộc sống hàng ngày, nhận thức rõ ràng hơn 
về vai trò và tầm quan trọng của khoa học đối với đời 
sống, có thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ, với nhiều nhà 
khoa học nổi tiếng.

Định hướng nghiên cứu của OUCRU phù hợp với 
tiêu chí và mục tiêu hoạt động của câu lạc bộ STEM 
Ban Mai, đó là mô hình hướng cơ hội cho học sinh 
tiếp cận với khoa học và nghiên cứu thông qua hình 
thức dự án thực tế và gắn kết kiến thức được học, 
đồng thời học sinh được nghiên cứu trực tiếp ngay 
tại trường của mình.

Đây là cơ hội tốt để mô hình câu lạc bộ khoa học 
STEM Ban Mai nói riêng và tất cả các học sinh đang 
học tập tại trường nói chung sẽ có thêm nhiều cơ hội 
để tiếp cận với phương thức làm khoa học hiện đại 
và chuyên nghiệp.

Thầy Nguyễn Đức Kiên ( thành viên CLB STEM ); Đại 
diện đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford (giữa); Đại 

diện Trung tâm hỗ trợ GD thanh thiếu niên VN (phải)

GLOBAL VIEW
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 Mỗi ngày con đến trường Mầm non Ban Mai, là 
một ngày bố mẹ yên tâm! 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. 

Sáng nào cũng vậy, không có gì vui hơn khi tôi 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 
nhăn nhó, 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 và tiến bộ từng 
ngày tại trường Ban Mai, quả thật đó là niềm hạnh 
phúc lớn nhất dành cho mỗi bậc phụ huynh. Và thực 
sự để Gia Hân được như ngày hôm nay, tôi 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.

Gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô Oanh, 
cô Đức, cô Hằng của lớp Mickey 2 đã trực tiếp chăm 
nom chỉ dạy yêu thương Gia Hân cũng như tất cả 
bé thời gian qua; gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu 
trường Mầm non Ban Mai và toàn thể các thầy cô 
giáo đã tạo một môi trường giáo dục an toàn, đáng 
tin cậy, đầy tình yêu thương cho các con!
 

"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 tại mầm non Ban Mai là một ngày vui. 

GROW IN LOVE



Em là cô gái Việt Nam
Công dung ngôn hạnh chu toàn việc công
Tài hiền trí tuệ hanh thông
Yêu nghề từ thưở tuổi hồng dễ thương

Trưởng thành gắn bó môi trường
Chăm đàn em nhỏ để ươm nhân tài
Tâm, tình luôn hướng tương lai
"Con đò" kiến thức nối dài mai sau

Mưu sinh cuộc sống muôn màu
Giữ nghề cao quý trước sau vẹn toàn
Mỗi ngày thêm một trò ngoan
Tâm hồn thanh thản hân hoan tự hào

Trên trời ai đếm hết sao
Dưới biển đo hết chỗ nào nông sâu
Ai đong bảy sắc cầu vồng
Ai thì đếm được tình sâu Cô - Trò

Mỗi năm đưa một chuyến đò
Vẫn chưa thoả nguyện... lại lo lớp kề
Từ thành thị đến làng quê
Em truyền kiến thức, mang về niềm vui

Chia nhau cay đắng ngọt bùi
"Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng"
Trò ngoan vẹn chữ Hiếu, Trung
Công ơn dạy dỗ đi cùng tháng năm.

PHHS: TRỊNH HẢI ĐƯỜNG (5A2)
TRỊNH HẢI VŨ (1A2)

Cô Huệ (áo vàng) cùng học trò Hải Đường (ngoài 
cùng, bên phải) trong chuyến báo công với Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp - năm học 2016 - 2017.
Thành tích gần đây nhất Hải Đường đoạt được là giải 
Nhất môn cờ vua U14 - Giải Nam Thành Công mở 
rộng (12/2017).

TẶNG CÔ
( Gửi tặng cô Nguyễn Thị Huệ - GVCN lớp 4A2 
năm học 2016- 2017) cùng toàn thể các cô giáo 

trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai)

2 chị em Hải Đường - Hải Vũ có niềm đam mê Cờ 
vua từ nhỏ. Hải Đường là gương mặt sáng giá, đạt 
nhiều thành tích cao trong các giải thi đấu cờ vua 
cấp Thành phố, Quốc gia. 

GROW IN LOVE
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Một ngày rất vui cùng con làm bánh há cảo tại 
trường. Cảm ơn cô Hải rất nhiều vì đã cho mẹ 
Ngọc Khánh được trải nghiệm cùng con trong giờ 
học vui nhộn này.
 
Tham gia có 2 tiết thôi mà mình thấy khâm phục các 
cô quá. Nói thật mình vẫn luôn nghĩ nghề giáo là nghề 
nhàn lắm. Vì mình vẫn nghĩ như kiểu đi học của mình 
ngày xưa. Nhưng từ khi con mình vào lớp 1 mình thấy 
hoàn toàn khác.

Nói về câu chuyện làm bánh thì vui không tả nổi. Rất 
nhiều cô hỗ trợ cùng cô chủ nhiệm nhé. Các bạn hào 
hứng vô cùng. Các bạn ý làm há cảo với nhiều hình 
thù đáng yêu lắm. Trong lúc chờ bánh chín các bạn ý 
hát hò ầm ĩ. Đến lúc ăn bánh cảm giác các bạn ý ăn 
món ăn ngon nhất trên đời ý. 

Trước khi con vào lớp 1, mình cũng chọn trường và 
đắn đo nhiều nhiều lắm. Nhưng quyết định cuối cùng 
là trường Ban Mai. Lúc đấy vẫn hơi băn khoăn chút 
chút. Bây giờ thì mình tin lựa chọn của mình là đúng 
đắn.
Ngọc Khánh nhà mình thích đi học vô cùng. Đây là 
minh chứng sáng nhất cho chất lượng của trường. 
Bạn ý bảo ngày nào cũng có giờ học con thích rồi chỉ 
vào thời khóa biểu một loạt các tiết thích. Mẹ nhìn thì 
ra bạn ý thích tất cả các môn. Và đặc biết bạn ý thích 
nhất là tiết Chào cờ. Bạn ý bảo ý nghĩa lắm mẹ ạ.

Cảm ơn các cô thầy cô đã tạo cho Ngọc Khánh một 
lớp học, một ngôi trường tuyệt vời. Để con vững bước 
tự tin đến với chân trời kiến thức.
 

PHHS NGỌC KHÁNH (1i2)

Trải nghiệm cùng con 
trong giờ làm bánh há cảo

GIỜ CHÀO CỜ 
ĐẦY TÍNH NHÂN VĂN

Khi về nhà mỗi tối tâm sự, con gái mình thường nói 
rất thích giờ chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần. Mình đã 
hỏi con lý do tại sao, con chỉ nói: “Bởi vì con thích 
thôi mẹ ạ!”. Và hôm nay, tình cờ mình có một thời 
gian đến trường tham dự chào cờ cùng con, mình 
mới được nhìn thấy các con đã có giờ chào cờ ý 
nghĩa như thế nào.

“Lời cảm ơn”  được cất lên đầu tiên qua giọng đọc 
của cô Hiệu phó. Chính đoạn văn đó cũng hướng 
mình về với tuổi thơ đã qua. Đặc biệt trong giờ 
chào cờ, lớp trực tuần được tham gia thể hiện tài 
năng qua những tiết mục văn nghệ. Mình ngồi đó 
– trong 30 phút thôi mà xúc động vô cùng. Và nhớ 
thật nhiều về ký ức học trò năm xưa.

Mình đã hiểu vì sao con gái mình yêu thích buổi 
chào cờ đến vậy. Và mỗi lần được tâm sự cùng 
con về niềm vui, niềm hạnh phúc khi con đi học – 
đó là điều khiến một người mẹ như mình rất hạnh 
phúc. Vì con yêu thích đến trường, yêu những giờ 
học. Và những giờ chào cờ đầy tính nhân văn.

NGUYỄN MINH HUỆ (PHHS 1A7)

Học sinh lớp 3A8 với hoạt cảnh về chủ đề "Văn hóa 
xếp hàng" trong một tiết chào cờ. Kịch bản ngắn 
gọn, phù hợp, dễ hiểu, cách lồng ghép các vấn đề, 
lồng ghép 7 thói quen tự nhiên cùng lối diễn xuất tự 
tin, đáng yêu của các bạn nhỏ đã giúp thông điệp 
gửi gắm về ý thức giữ im lặng, ý thức xếp hàng nơi 
công cộng được chuyển tải hiệu quả.

GROW IN LOVE
18



19
NGƯỜI BAN MAI

Tôi chuyển vào trường hồi đầu năm 
lớp 7. Năm đó, cô giáo chủ nhiệm lớp 
tôi là cô Hoàn, một giáo viên nổi tiếng 
là nghiêm khắc. Thế nhưng, tôi nghe 
các anh chị lớp trên nói là cô Dương là 
người còn nghiêm khắc hơn. Hết học kì 
I, cô Hoàn có việc riêng phải nghỉ và cô 
Dương chính là cô giáo chủ nhiệm mới 
của chúng tôi. Cả lớp tôi khi ấy thực sự 
rất bất ngờ, còn riêng tôi thì đó là sự 
sợ hãi. Nhưng sau một thời gian, tôi lại 
thấy một con người khác ở cô, đằng sau 
sự nghiêm khắc ấy là những cử chỉ ân 
cần, những lời nói dịu dàng, những hành 
động vô cùng tình cảm đối với chúng tôi. 
Các tiết học của cô luôn thú vị, sôi nổi 
và đầy tiếng cười. Cô giảng bài dễ hiểu, 
đối với những bạn tiếp thu bài chậm hơn 
cô cũng kiên trì giảng lại cho đến khi các 
bạn hiểu được bài.

Kỉ niệm vui về cô thì rất nhiều nhưng lắng 
đọng lại trong tâm trí tôi lại là một kỉ niệm 
buồn. Buổi sáng ngày hôm đấy, chúng 
tôi vẫn học như bình thường nhưng đến 
giờ nghỉ trưa lũ con trai chúng tôi lại rủ 
nhau xuống sân đá bóng. Trời đã tạnh 
mưa nhưng sân thì vẫn rất trơn và ướt, 
tôi và các bạn đã có khoảng mười lăm 
phút chơi đùa vui vẻ với nhau mà không 
biết sẽ phải đón nhận điều gì phía trước. 

Khi vội vã chạy lên lớp thì chúng tôi mới 
chợt nhận ra là các bạn khác đã đi ngủ, 
trong không gian im lặng đó cô Dương 
đứng trước cửa lớp, nhìn chúng tôi với 
ánh mắt nghiêm nghị. Không một ai dám 
nói gì vì chúng tôi hiểu rằng chúng tôi 
đã làm cô rất giận, sau đó cô đã mắng 
chúng tôi một trận và bắt phạt đứng ở 
ngoài cả buồi chiều ngày hôm đó không 
được vào lớp học.Thực sự lúc đấy tôi 
thấy rất hối hận vì đã vi phạm nội quy 
nhà trường, và hơn cả là vì tôi đã làm 
cô buồn.

Hình bóng của cô sẽ mãi giữ một vị trí 
quan trọng trong trái tim tôi. Con muốn 
gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến 
cô vì cô đã là một người mẹ, người bạn 
của con. Cảm ơn cô - một “người lái đò 
thầm lặng” đưa con đến bến bờ của tri 
thức bao la.
 

VŨ VIỆT HOÀNG (9A1)

 Cô giáo của tôi

Trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta, chắc hẳn ai 
cũng có kí ức đẹp đẽ của những năm tháng ngồi trên ghế 
nhà trường. Đối với tôi thì kỉ niệm sâu sắc nhất là hình ảnh 
về của cô giáo Lê Thị Thùy Dương. Cô chính là giáo viên 
chủ nhiệm tập thể 9A1 chúng tôi.



20

1. Giấc mơ làm cô giáo đã được nhen nhóm và lớn 
dần lên trong tôi suốt thời thơ ấu. 

Ngày ấy, lũ trẻ xóm tôi dăm bảy đứa thường tụ tập với 
nhau chơi trò lớp học. Tôi không còn nhớ cách chúng 
tôi phân vai trong lớp học như thế nào nhưng cuối 
cùng người làm cô giáo cũng lại là tôi. Cứ thế tuổi 
thơ của tôi trôi đi trong vai trò cô giáo của nhóm bạn 
cùng xóm. Sau này khi đi học, mỗi một người thầy có 
phương pháp hay, mỗi một người cô có chuyên môn 
giỏi, mỗi một môn học hấp dẫn đều góp phần thắp 
lửa cho tình yêu nghề giáo trong tôi. Đó cũng chính là 
lí do vì sao tôi chọn thi vào Sư phạm chứ không phải 
bất kỳ một trường đại học nào khác.

Giờ đây nhìn lại quãng thời gian 13 năm gắn bó với 
nghề dạy học, có những lúc cuộc sống của nhà giáo 
còn không ít khó khăn, nhiều khi mệt mỏi và áp lực 
nhưng chỉ cần nhìn thấy sự tiến bộ và trưởng thành 
của học sinh, được đón nhận những tình cảm hồn 
nhiên trong sáng của các con thì bao vất vả mệt nhọc 
dường như cũng tan biến. Trong những năm tháng 
ấy, kỷ niệm làm tôi nhớ nhất là lần tôi vượt qua khó 
khăn ban đầu để thấy được tình cảm yêu mến của 
học trò.

2. Năm đó tôi được phân công làm chủ nhiệm thay 
một người bạn đồng nghiệp. Vì tình cảm với cô giáo 

cũ nên lúc đầu học sinh lớp của tôi chưa nồng nhiệt 
chào đón tôi. Tất cả những việc tôi làm, những gì tốt 
đẹp tôi dành cho các con, các con đều coi đó là lẽ 
đương nhiên. Trong ánh mắt và tình cảm của các con 
tôi chưa cảm nhận được vị trí của mình. 

Vượt lên những cảm xúc buồn ban đầu, tôi vẫn yêu 
thương học sinh, luôn tìm cách tiếp cận để  hiểu các 
con hơn, không ngừng tìm tòi, sáng tạo trong những 
bài giảng trên lớp, thường xuyên tìm cách khuyến 
khích các con để mỗi học sinh thể hiện tốt nhất năng 
lực của bản thân…

Thời gian cứ thế trôi đi trong sự cố gắng của tôi và 
thái độ thờ ơ ít bộc lộ tình cảm của các con. Một hôm 
vì ốm mà tôi không thể đến lớp để dạy các con. Sau 
ba ngày nghỉ ốm tôi đến trường trong sự mệt mỏi. 
Điều khiến tôi hoàn toàn bất ngờ là thái độ và tình 
cảm của các con khi tôi quay trở lại. Cả lớp ùa ra đón 
tôi với biết bao lời chào, lời hỏi thăm chứa đầy tình 
cảm thương yêu. Tôi bước tới bàn giáo viên, thật bất 
ngờ, một giỏ hoa tươi màu tím mà tôi yêu thích được 
để ngay ngắn trên bàn, phía dưới là một tờ giấy bìa 
khổ lớn bên trên có dòng chữ “7A2 mong cô mau 
khỏi ốm”, bên dưới có hình vẽ 25 bạn học sinh lớp tôi 
với những nét đặc trưng, riêng biệt của từng người 
vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu. Trên mỗi hình vẽ ấy 
lại có một tờ giấy nhỏ nhỏ xinh xinh ghi lời nhắn nhủ 
yêu thương của các con. 

Ngọn lửa từ tình yêu với nghề Giáo 
NGƯỜI BAN MAI
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Một nỗi xúc động hòa trong niềm hạnh phúc dâng trào 
trong tôi, xua tan đi bao mệt mỏi. Có lẽ trong những ngày 
vắng cô, học sinh của tôi đã cảm nhận được vài trò và 
tình cảm yêu thương mà tôi đã dành cho các con. Kể từ 
đó học sinh thật sự yêu mến và coi tôi như người mẹ thứ 
hai của mình. 

3. Hai năm học, cô trò chúng tôi đã có biết bao nhiêu kỷ 
niệm đẹp. Từ chuyện đi tham quan nhà ma…,chuyện lớp 
học với một số nhân vật khiến cho các bạn khác không 
thể nhịn cười, chuyện những bài văn “bất hủ” được đọc 
lên trước lớp, chuyện cả lớp cùng nhau tấp nập chuẩn 
bị cho những hoạt động ngoại khóa (trang trí Noel, làm 
bánh trôi trong tết hàn thực, gói bánh chưng trong tết cổ 
truyền…), những bữa tiệc, những buổi liên hoan, những 
buổi họp cán sự lớp, những câu chuyện tâm sự dài miên 
man dường như không muốn dứt…Tất cả những kỷ 
niệm đó luôn hiện hữu trong ký ức của cô trò chúng tôi 
như mới ngày hôm qua…

Vượt qua những khó nhăn, thử thách trong nghề, tôi 
càng cảm thấy gắn bó và vững bước hơn trên con đường 
mình đã chọn. Người ta thường nói: “Nhà văn, nhà báo, 
nhà giáo – ba nhà nghèo” nhưng tôi thiết nghĩ có thể nhà 
giáo nghèo về vật chất nhưng lại vô cùng giàu có về tinh 
thần, giàu có bởi tình thương yêu, lòng nhân ái, sự tận 
tụy với nghề, với người. Nhà giáo cũng nhận được biết 
bao tình cảm yêu thương và sự kính trọng của học trò. 
Tình yêu với nghề đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn thử 
thách để sống và cống hiến nhiều hơn nữa. Trên bước 
đường tương lai còn nhiều thử thách nhưng tôi luôn tự 
tin vững bước bởi trong tôi ngọn lửa tình yêu chưa bao 
giờ tắt.

Cô NGUYỄN TỐ LAN 
(GV Ngữ Văn THCS - THPT Ban Mai)

Mời tham gia sự kiện kỷ niệm 
10 năm thành lập Ban Mai 

“NGÀY TRỞ VỀ ” – Ngày của những người con 
trở về với ngôi nhà thân yêu, nơi đã nuôi dưỡng 
và chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão của 
mỗi con người. Đây là cơ hội để mỗi chúng ta tri 
ân những người đã tạo nên thành tựu cho thành 
công ngày hôm nay.

Năm học 2017 – 2018 đánh dấu chặng đường 10 
năm phát triển và trưởng thành của Hệ thống giáo 
dục Ban Mai. Trân trọng kính mời các cựu BMSers 
tới tham dự NGÀY TRỞ VỀ với chủ đề “ VỀ NHÀ” - 
một hoạt động ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 
10 năm thành lập Hệ thống Giáo dục Ban Mai. Xin 
trân trọng kính mời BMSer trở về. Thông tin cụ thể 
như sau:

Thời gian: 8h30 – 12h00 Chủ Nhật ngày 21/1/2018
Địa điểm: Trường Tiểu học - Mầm non Ban Mai.  
Thành phần tham dự: Cựu cán bộ - giáo viên- nhân 
viên, cựu phụ huynh và cựu học sinh các khóa từ 
2008 đến 2017

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ BTC:
Khối Mầm Non: 
● Nhà trường – Phan Thị Thanh Hoa: 0945081848
● Cựu PHHS – Bác Phạm Hồng Sơn 0945 525 995
Khối Tiểu học: 
● Nhà trường – Cô Đào Thị Thu Thảo: 097 5 450 171
● Cựu PHHS – Bác Đào Thị Thu Hương: 098 268 
8988
● Cựu học sinh – Nguyễn Thị Thu Phương: 0167 327 
1801
Khối THCS: 
● Nhà trường – Cô Trần Thị Vân: 0904802583
● Cựu PHHS – Bác Nguyễn Thị Thu Hằng - 
0904571189
● Cựu học sinh –Nguyễn Thanh Thảo: 01293052002

NGƯỜI BAN MAI



*Ngày 13/12 khối Misa tham quan doanh trại quân 
đội.
*Ngày 20/12 khối Kitty tham quan vườn thú Hà Nội.
*Ngày 21/12, khối Mickey tham quan bảo tàng thiên 
nhiên Việt Nam.
*Ngày 22/12 Tổ chức lễ hội chào đón Giáng Sinh 
và năm mới.
*Ngày 23/12: Tổng kết phong trào tình nguyện mùa 
đông do Công Đoàn phát động. Chương trình do 
Đoàn Phường Văn Quán tổ chức. Cán bộ giáo viên 
nhà trường đã trao tặng 200 quyển vở, 2 chăn ấm 
và 1.4 triệu đồng cho trẻ em vùng cao.

*Ngày 29/11, Ban phụ huynh học 
sinh nhà trường trao tặng sách cho 
các cô giáo đại diện từ khối 1-5 để 
đồng hành cùng các con học sinh 
trong phong trào đọc sách tại Ban 
Mai. Cô Phạm Thị Thu Phương đại 
diện BGH đã gửi lời cảm ơn sâu 
sắc tới sự dụng công của cha mẹ 
trong việc tìm kiếm các cuốn sách 
bồi dưỡng nhân cách, tri thức, năng 
lực, sức khoẻ, tư duy toàn cầu cho 
các con. Tất cả số sách này đã 
được chuyển về tủ sách của các lớp 
(10 đầu sách/ lớp) và lưu giữ tại đây 
để các con có thể đọc hằng ngày.

*Ngày 30/11, với phần hùng biện 
Tiếng Anh: Save the Rhinos cùng 
phần hát tốp ca “What if” - đội 
tuyển dự thi English Festival quận 
Hà Đông năm học 2017-2018 của 
trường Tiểu học Ban Mai đã để lại 
những ấn tượng đặc biệt, giành giải  
Nhất tại hội thi.

Cùng ngày, học sinh khối 1 tham 
gia trải nghiệm học tập: “Hà Nội 
trong mắt em”. Chương trình hướng 
đến mục tiêu giáo dục cho học sinh 
những hiểu biết văn hóa về Hà Nội 
với đặc trưng là quần thể Hồ Gươm 
– Tháp Rùa – Cầu Thê Húc. Trong 
chương trình học sinh cũng được 
thưởng thức nghệ thuật múa rối 
nước – bộ môn nghệ thuật dân gian 
đặc sắc của người Việt.

*Sau 3 tháng trải nghiệm tại Ban 
Mai trong các tiết dạy về Văn hóa 
Hàn Quốc, dạy Khoa học bằng 
Tiếng Anh, cô Kim Younsu và cô 
Kim Bori đã để lại nhiều ấn tượng, 
tình cảm tốt đẹp trong lòng BMSers. 
Sự đón tiếp nồng hậu, quan tâm, 
chia sẻ của các BMSers trong thời 
gian qua đã làm 2 cô giáo rơi nước 
mắt trong giờ phút chia tay Ban Mai, 
tạm biệt Việt Nam vào chiều 1/12 tại 
thư viện nhà trường.

*Ngày 12-13/12, học sinh khối 4-5 
tham gia trải nghiệm dự án học 
tập: Làm kim chi. Dự án này giúp 
các bạn thực hành kĩ năng phối hợp 
nhóm, tìm kiếm thông tin, tuân thủ 
quy tắc giữ vệ sinh an toàn thực 
phẩm, hiểu về văn hóa ẩm thực Hàn 
Quốc.

*Ngày 15/12, Ban cộng đồng của 
nhà trường - thông qua đại diện Hội 
đồng hương Nông Cống - Thanh 
Hóa - đã tiến hành trao tặng trường 
Tiểu học Tượng Sơn  1 máy chiếu 
Hitachi (theo nguyện vọng của 
trường Tượng Sơn) và 500 cuốn vở 
- trích từ quỹ từ thiện  “Góp sức nhỏ 
vì miền Trung ruột thịt” - 2017.

Tổng số tiền quyên góp được từ 
chiến dịch là 48.929.500đ và 1844 
quyển vở. Số tiền và vở còn lại 
được sử dụng: 
- Đóng góp 10 Áo ấm (trị giá 
150.000đ/áo) và 100 vở viết cho 
chương trình thiện nguyện mùa 
đông của Quận Đoàn Hà Đông.
- Sử dụng toàn bộ kinh phí và vở 
còn lại mua chăn ấm, áo ấm tặng 
cho các bạn học sinh trường Tiểu 
học Nghiên Loan, Pác Nặm, Bắc 
Kạn. Quà được các thầy cô là tình 
nguyện viên của trường Tiểu học 
Ban Mai vận chuyển và trao tận tay 
nhà trường tại Bắc Kạn ngày 16/12.

*Ngày 21/12, tại vòng Chung kết 
bóng rổ do quận Hà Đông tổ chức, 
với tinh thần chủ động và hợp lực 
cao độ, các cầu thủ của đội tuyển 
Ban Mai giành giải Nhì.

* Ngày 22/12, hơn 100 bạn học sinh 
khối 4-5 đã trở thành tân Đội viên 
với Lễ kết nạp diễn ra trang trọng, ý 
nghĩa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ làng 
Văn Phú (Hà Đông).

* Ngày 21/1, gần 40 học sinh  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 thầy cô trong Ban Giám hiệu, 
đại diện cha mẹ học sinh trước khi tham gia kỳ thi 
học sinh giỏi lớp 9 do Sở GD-ĐT quận Hà Đông tổ 
chức thường niên.

* Ngày 23/11: Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trường THCS 
– THPT Ban Mai đã tổ chức triển khai tuyên truyền 
Ngày Pháp luật tại tất cả chi đội nhằm tôn vinh hiến 
pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp 
luật trong toàn trường, qua đó nâng cao nhận thức 
của cán bộ, giáo viên và học sinh về ý nghĩa, mục 
đích, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật Việt Nam.

*Ngày 27/11, tại Thư viện nhà trường đã tổ chức 
buổi chiếu phim khoa học, mang đến cho các học 
sinh những góc nhìn mới về vẻ đẹp và sự nhạy cảm 
của các hệ thống sinh thái trên trái đất. Những kiến 
thức khoa học rất bổ ích bước ra từ những bộ phim 
khoa học này thực sự cần thiết để các con học sinh 
có thể vận dụng và thực hành ngay tại phòng thí 
nghiệm của trường.

*Ngày 30/11,Câu lạc bộ STEM THCS - THPT Ban 
Mai vinh dự được lựa chọn là một trong những 
trường được tham gia chuỗi dự án “Khoa học trường 
học” do  đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Ox-
ford (OUCRU) phối hợp cùng Báo Khăn Quàng Đỏ 
và Trung tâm hỗ trợ GD thanh thiếu niên Việt Nam 
tổ chức.

Cùng ngày, trường THCS Ban Mai đã vinh dự dành 
Giải Nhất tại hội thi Festival Tiếng Anh do phòng 
GD-ĐT quận Hà Đông tổ chức. 

*Sáng ngày 19/12, các BMSers đã có chuyến tham 
quan, học tập tại Học viện chính trị - Bộ quốc Phòng 
nhân dịp 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân 
Việt Nam. Đây là chuyến đi thực sự ý nghĩa và nhiều 
cảm xúc đối với các con học sinh, bởi lẽ các con 
được trải nghiệm trực tiếp trong môi trường học tập, 
huấn luyện, rèn luyện, công tác của cán bộ, chiến 
sĩ đơn vị - Người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, 
được thấu hiểu hơn những khó khăn, vất vả của 
những con người luôn chắc tay súng, vững ý chí, 
quyết tâm giữ gìn bình yên cho Tổ Quốc.

TIN VẮN MẦM NON 

TIN VẮN TIỂU HỌC
  TIN VẮN THCS - thpt
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Đại diện Ban PHHS tặng sách cho các lớp khối Tiểu học



 HÔM NAY EM VÀO ĐỘI

Sáng 22/12, tại Nhà lưu 

niệm Bác Hồ (Phú La, Hà Đông, Hà Nội) 

đã diễn ra Lễ kết nạp Đội viên - năm học 2017 - 

2018 dành cho 106 học sinh khối lớp 4-5.

Tại buổi lễ, học sinh được gặp gỡ, nghe ông Nguyễn Trọng Tấn 

- ông nội học sinh Nguyễn Huy Hoàng (5A4) chia sẻ về những năm 

tháng hoạt động trong quân ngũ, để thêm hiểu - yêu - tự hào về lịch sử 

dân tộc, cũng như tự hào khi mang khăn quàng đỏ trên vai.

Hoạt động cũng là sự ghi nhận những nỗ lức phấn đấu của học 

sinh, trở thành con ngoan trò giỏi – công dân tốt, có ích cho 

xã hội, đồng thời bổ sung lực lượng cho các hoạt động 

Đội trong trường học, phát huy vai trò lãnh đạo 

của học sinh khối 4,5. 
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