


Năm học 2014 – 2015 đã khép 
lại với những thành công rực rỡ của 
BMsers. Nhưng quan trọng hơn hết 
là học sinh Ban Mai đã dần lớn lên 
và trưởng thành mỗi ngày.

Năm học 2015 – 2016 mở ra với 
nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng 
ta, được kì vọng tạo ra sự chuyển 
dịch đáng kể cho mỗi BMser bởi 
những nỗ lực, quyết tâm và đồng 
lòng của các thầy cô trong việc:
1. Quyết tâm đổi mới đồng bộ về nội 
dung và phương pháp giáo dục đối với 
5 chương trình giáo dục: Chương trình 
Việt Nam, Chương trình Quốc tế, 
Chương trình Năng khiếu và Tài năng, 
Chương trình Thành tích cao, Chương 
trình Phát triển con người.

2. Đưa chương trình bơi trở thành một 
môn học chính khóa cho học sinh khối 
5 với mục tiêu 100% học sinh sau khi 
kết thúc bậc Tiểu học sẽ biết bơi.

3. Tập trung phát triển nguồn nhân 
lực của Ban Mai để mỗi người Ban 
Mai trở thành người TRÍ TUỆ - CHỦ 
ĐỘNG – TRÁCH NHIỆM – HỢP 
LỰC - SÁNG TẠO. Với học sinh Ban 
Mai, các thầy cô kì vọng các con sẽ trở 
thành những học sinh biết Tôn trọng 
những người quanh mình, tuân thủ Kỷ 

luật ở mọi nơi, Tích cực trong tư duy 
và hành động, sống có Trách nhiệm 
với bản thân và cộng đồng, Hợp lực 
với cộng đồng để cùng làm những việc 
có ích. Bộ tiêu chuẩn hành vi với từng 
khối lớp giúp các con biết mình sẽ làm 
gì để thực hiện sự kì vọng trên.

4. Thúc đẩy sự phát triển năng lực của 
mỗi BMser bằng chương trình The 
Leader in Me (Nhà lãnh đạo trong 
tôi) do Tập đoàn FranklinCovey (Mỹ) 
khởi xướng. Chương trình “The 
Leader in Me” tại trường Tiểu học 
Ban Mai sẽ đánh một dấu son trên 
bản đồ hơn 2500 trường Lãnh đạo bản 
thân trên toàn thế giới. Chương trình 
giúp xây dựng các kỹ năng và phẩm 
chất một học sinh cần có để phát triển 
trong Thế kỷ 21. 

Thầy cô hiểu rằng, tất cả học sinh 
đều có khả năng lãnh đạo cuộc sống 
của mình và ảnh hưởng đến những 
người xung quanh bởi cách đưa ra 
các lựa chọn chủ động, tích cực. Mỗi 
học sinh đều có tiềm năng và cần 
có môi trường để những tiềm năng 
đó được bộc lộ, được khám phá bản 
thân, tạo nguồn cảm hứng và hạnh 
phúc. 7 thói quen tích cực được hình 
thành cho học sinh.

Và  trong sự chuyển dịch này, chắc 
chắn không thể thiếu được sự đồng 

hành của các bậc Phụ huynh học 
sinh. Cha mẹ luôn là người thầy 
đầu tiên và tốt nhất của con mình, 
giúp con khám phá ra những khả 
năng của con, khám phá ra một 
người lãnh đạo trong chính bản thân 
các con và chuẩn bị một cuộc sống 
tốt đẹp, đóng góp cho nhân loại. Các 
thầy cô sẽ cùng đồng hành với cha 
mẹ trong việc rèn luyện cho các con 
những tính cách tốt.

Bởi vậy, Ban Mai rất mong các bậc 
Phụ huynh sẽ luôn giữ mối liên hệ 
với Nhà trường. Là bậc cha mẹ, bạn 
sẽ rất bận rộn và không thể luôn 
có mặt ở trường của con mình, tuy 
nhiên, có những cách khác nhau để 
bạn có thể giữ được mối liên hệ với 
nhà trường và nuôi dưỡng người 
lãnh đạo bên trong con mình như:
•      Đọc các thư và kế hoạch hàng tuần 
mà các thầy cô sẽ gửi về cho phụ huynh.
•      Tham gia các cuộc họp phụ huynh 
cùng với nhà trường để nắm được 
những thông tin quan trọng từ thầy cô 
và Chương trình học.
•      Khi cần trao đổi thông tin trực tiếp   
với các thầy cô trong BGH.
 
Trân trọng cảm ơn các bậc CMHS và 
chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc!
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“Sống chủ động”  là chủ đề được 
triển khai tới toàn bộ học sinh Ban 
Mai khi bắt đầu năm học mới, với 
mong muốn: Mỗi BMSer đều là một 
người sống tự giác, có trách nhiệm, 
biết vì mọi người xung quanh, vì lợi 
ích chung, làm chủ mọi kiến thức và 
kỹ năng cần thiết ngay từ giai đoạn 
khởi đầu này - để có nền móng vững 
chắc trong tương lai.

 Vậy các thầy cô đã nói gì về năm học 
mới này? BMSer connection mời các 
bạn cùng  “zoom” vào một vài chia sẻ 
nổi bật nhất nhé.

*Cô Nguyễn Thị Thanh Hải - GVCN 
lớp 2A3: Tôi rất thích câu ngạn ngữ: 
“Ai điều khiển được lòng say mê của 
mình thì đó là ông chủ.” Ai cũng có 
những đam mê, hoài bão, khát vọng 
sống và các con học sinh cũng vậy. Với 
chủ đề năm học SỐNG CHỦ ĐỘNG, 
tôi sẽ nỗ lực truyền cảm hứng và khơi 
dậy niềm đam mê để các con học sinh 
có thể làm “ông chủ” cho ước mơ của 
chính mình.

*Cô Trần Thị Diệp - GVCN lớp 4A2: 
Bước sang năm thứ 21 làm người Lái 
đò nhưng tôi chưa bao giờ ngừng đam 
mê với cái nghề mà tôi đã chọn. Chỉ 
có niềm đam mê và tình yêu thương 
bằng cả trái tim đã mang lại cho tôi 
hạnh phúc và niềm tự hào về học sinh 
của mình, giúp tôi tìm thấy những tài 
năng tiềm ẩn ở mỗi học sinh. Mỗi học 
sinh thực sự là một món quà. 
Cô sẽ là người thắp lửa và truyền cảm 
hứng cho các con để các con chủ động 
tích cực hoàn thiện bản thân mình về 
nhân cách và trí tuệ. Các con là những 

mặt trời bé nhỏ không ngừng tỏa sáng!

*Cô Lê Thị Hiền – GVCN lớp 5A2: 
Với người giáo viên, không gì hạnh 
phúc hơn khi thấy học sinh của mình 
trưởng thành, khôn lớn mỗi ngày. 16 
năm qua, tôi chưa bao giờ hết đam mê 
vì tình yêu nghề, yêu trò và luôn hạnh 
phúc khi thấy học trò thành công. 
Năm học mới đang đến gần, học sinh 
5A2 sẽ là ngân hàng - nơi tôi có thể 
tiếp tục gửi hết những đam mê, kinh 
nghiệm quý giá nhất có được trong 16 
năm làm nghề lái đò của mình. 

*Cô Nguyễn Thị Minh Hằng - GVCN 
lớp 5A4: Tôi đã gắn bó với nghề giáo 
16 năm và chưa khi nào ngừng cháy 
với đam mê của mình. Tôi yêu trẻ và 
mong muốn mang đến cho trẻ nhiều 
niềm vui. Tôi sẽ làm cho trẻ yêu và say 
cô. Khi đó việc truyền thụ kiến thức 
cho trò thật đơn giản. 
Phương châm làm việc của tôi: Hãy 
bắt đầu từ cuộc sống thực tại của học 
trò - để hiểu các em, là nơi các em gửi 
gắm niềm tin, từ đó tìm ra sức mạnh, 
khả năng riêng của mỗi người để áp 
dụng thực tiễn theo mô thức: Vốn sống 
- Bài học - Cuộc sống. Tôi chắc chắn 
Thành Công!

*Cô Trần Thị Ngọc Mai - GVCN lớp 
2A2: Tôi nghĩ là để làm việc gì tốt thì 
cũng xuất phát từ tình cảm. Tôi may 
mắn được làm một công việc mình yêu 
thích. Vì vậy cho dù có khó khăn, vất 
vả như nào thì tôi vẫn có học sinh của 
tôi bên cạnh. Và các con cũng là động 
lực để tôi cố gắng mỗi ngày, cho tôi 
thấy yêu nghề hơn nhiều lắm. 
Điều hạnh phúc nhất với tôi là được 
thấy các con lớn hơn, trưởng thành 

hơn. Mong các con giàu mơ ước, biết 
yêu thương và học tốt... 

*Cô Nguyễn Thị Nhã - GVCN lớp 2
*Cô Nguyễn Thị Thu Hà - GVCN 
lớp 2A1: Tôi rất thích một câu nói: 
“Năm tháng trôi đi, học sinh có thể 
quên những điều mà thầy cô dạy cho 
các em. Nhưng học sinh sẽ luôn nhớ 
nguồn cảm hứng mà thầy cô truyền 
cho các em.” Tôi sẽ luôn chủ động tìm 
tòi, khám phá và khơi dậy nguồn cảm 
hứng học tập đến các con học sinh. 
Hạnh phúc lớn nhất là được nhìn thấy 
các con trưởng thành trong cuộc sống 
và luôn nhớ đến mỗi thầy cô... 

* Cô Nguyễn Thị Thanh Nương - Tổ 
trưởng tổ 4: Tôi sinh ra để trở thành 
một giáo viên hướng dẫn học sinh đi 
trên con đường tích cực đến cuộc sống. 
Tôi làm việc để chăm sóc về con đường 
mà các em lựa chọn.
Tôi sinh ra để trở thành một giáo viên 
hướng dẫn học sinh luôn luôn là một 
người tốt, công bằng và trung thực. Tôi 
lắng nghe và là chỗ dựa đáng tin cậy 
của các em.
Tôi sinh ra để trở thành một giáo viên 
truyền cảm hứng cho học sinh của tôi 
theo đuổi ước mơ, khám phá bản thân 
và cách để phát huy tối đa tiềm năng 
của các em. Đó chính là niềm đam mê 
của tôi!

Năm học mới đã bắt đầu. Ngay từ 
hôm nay, các BMSer đừng quên Sống 
chủ động và Bắt đầu với mục tiêu 
trên con tàu Ban Mai, cho một “Khởi 
đầu vững chắc - Tương lai vững bền” 
nhé!

BMSer connection
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Chiều 6/8, các BMSer đã có 
những khoảnh khắc để chia tay với 
thầy Mark N Kelsey - giáo viên dạy 
khóa học I-science dành cho các 
BMSer nhí tại Ban Mai.

Khóa học I-science được bắt đầu từ 
15/6/2015 đến 8/7/2015 đã mang đến 
cho các bạn nhỏ những khám phá, 
trải nghiệm thú vị về sự phát triển 
của tư duy và khả năng sáng tạo, khả 
năng nghe, hiểu Tiếng Anh với giáo 
viên nước ngoài.

Bên cạnh đó, khóa học đã cung cấp 
cho các em những điều cơ bản của 
khoa học, về cơ quan thính giác; thị 
giác, khứu giác, vi giác, xúc giác, giúp 
học sinh nhận diện được tầm quan 
trọng và chức năng của các cơ quan 
này.

Một loạt các thí nghiệm đã được 
thực hiện để giúp học sinh khám 
phá ra: Làm thế nào không khí làm 
việc trong môi trường? Làm thế nào 
không khí làm cho chim và máy bay 
để bay? Thí nghiệm về tính chất độc 
đáo của nước cùng cách thực vật 
sử dụng các tính chất đó. Các thí 
nghiệm giúp giải thích tại sao chúng 
ta nhìn thấy màu sắc mà chúng ta 
đang nhìn v.v... Tất cả những khoảnh 
khắc đó với sự hướng dẫn nhiệt tình 
của thầy Mark N Kelsey đã để lại ấn 
tượng khó quên đối với học sinh.

Thầy Mark N Kelsey chia sẻ: “Tôi rất 
lo lắng nhiều điều. Nhưng học sinh 

Ban Mai, các thầy cô ở Ban Mai đã 
giúp tôi xóa tan đi những lo lắng này, 
cho tôi cảm hứng để hoàn thành tốt 
công việc của mình.

Tôi cũng rất ấn tượng về chiến dịch “7 
thói quen để người trẻ trưởng thành” 
mà Ban Mai đang triển khai. Cuốn 
sách “The Leader in Me” tôi đã đọc ở 
Mỹ, và tôi thấy các bạn đang có những 
bước chuyển mình khá tích cực”.

Thầy Mark N Kelsey tỏ ra xúc động 
khi nhận tấm thiệp do một học sinh 
trong khóa học mình giảng dạy gửi 
tặng, vẽ hình 2 thầy trò, cùng lời 
nhắn gửi: Thầy mãi là người thầy 
trong tim em.
 
Thay mặt BGH, cô Phạm Thị Thu 
Phương - Phó Hiệu trưởng nhà 
trường đã gửi lời cám ơn thầy Mark 
N Kelsey nói riêng và tất cả những 
người bạn quốc tế đã đến, đã yêu Ban 
Mai, mang hình ảnh Ban Mai trong 
trái tim các bạn trở về nước.

Chia tay thầy Mark N Kelsey

Chiều 14/7, tại TTTCSK của Hệ thống GD Ban Mai 
đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng giữa Hệ thống GD Ban 
Mai và Tập đoàn FranklinCovey (Mỹ) về chương trình 
đào tạo kỹ năng sống TLiM - The Leader in Me (Lãnh 
đạo Bản thân). Chương trình được kéo dài trong 3 năm 
(2015-2018)

Trước đó, trong các ngày 7-8/7 và 13-14/7, hơn 200 Cán 
bộ, giáo viên của Hệ thống GD Ban Mai đã có những 
buổi tập huấn với bà Ella Bjornsdottir – một trong những 
diễn giả chính của Tập đoàn FranklinCovey. Dưới đây là 
những chia sẻ của các thầy cô trong nhà trường sau khóa 
tập huấn:

- “The Leader In Me – như một luồng ánh sáng soi vào 
những khoảng tối mà bấy lâu nay tôi chưa nhận ra. Bỗng 
chợt giật mình khi thấy ở chính bản thân mình còn quá 
nhiều những mặt hạn chế. Nhưng thật lạ, tôi thấy mình rất 
nhẹ nhàng đón nhật nó bởi tôi tin rằng mình sẽ vượt qua 
nó với 7 thói quen”.
-“The Leader In Me” thực sự làm một chương trình rất bổ 
ích. Đúng như giá trì mà chương trình hướng tới, toàn bộ 
ekip đã giúp tôi nhận ra những giá trị tiềm ẩn của bản 
thân, khích lệ tôi phát huy những tiềm giá trị ấy, sống tích 
cực và hạnh phúc hơn.”
- “Thật may mắn cho tôi khi hai ngày hôm nay tôi được 
tham gia khóa tập huấn này. Cảm xúc của tôi là vô cùng 

xúc động, giá như mình được biết sớm hơn có lẽ tôi đã làm 
được nhiều điều tốt đẹp hơn nhưng vẫn chưa muộn - tôi đã 
ở đây, tôi có thể thay đổi để tôi trở thành người đem lại sự 
phát triển cho học sinh.”
- “Tôi rất thích chương trình “7 thói quen”. Tôi sẽ mang 
những điều học được đến với cuộc sống của mình và các 
con học sinh ở trường Ban Mai, một chương trình tuyệt 
vời”...

Chương trình “Lãnh đạo bản thân”  triển khai tại Ban Mai 
là một hiện thực hóa sáng kiến đưa ước mơ của các em 
học sinh được trở thành nhà lãnh đạo bản thân thông qua 
tất cả các hoạt động trong nhà trường, bồi dưỡng những 
phẩm chất tốt đẹp và những kỹ năng sống nền tảng cần có 
để các em phát triển trong thế kỷ 21.
  
 Đây là chương trình được hình thành từ năm 1999 nhằm 
phát triển các khả năng tiềm tàng của con người, hiện có 
mặt trên hơn 2500 trường học, tại nhiều quốc gia trên 
toàn cầu và được đánh giá là đòn bẩy tạo ra thay đổi đột 
phá cho học sinh. 

7 thói quen để trẻ thành đạt bao gồm:  1. Sống chủ động - 
2. Bắt đầu với mục tiêu - 3. Ưu tiên việc quan trọng  - 4. 
Tư duy cùng thắng - 5. Hiểu rồi được hiểu -
6. Hợp lực - 7. Rèn giũa bản thân.

Ban Mai chính thức gia nhập 
Hệ thống trường The Leader in Me  trên toàn thế giới
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Nguyễn Quang Thạch – 
người được gọi là “ăn mày 
sách” – khi suốt 18 năm anh 
đi quyên góp sách để dựng các 
tủ sách ở nông thôn, và hiện 
tại mỗi ngày anh vẫn đi bộ cả 
chục cây số đến từng trường 
học ở Thái Bình để thuyết 
phục nhà trường và các thầy 
cô đặt tủ sách trong mỗi lớp 
học, tạo văn hóa đọc cho 
học sinh – trong tình trạng 
bị bong võng mạc một mắt 
và đã mất thị lực hoàn toàn. 
(Mắt còn lại cũng yếu, và anh 
đã tính đến khả năng mình 
mù hoàn toàn).
 
 Anh Thạch chia sẻ: “Chắc 
mình sắp mù rồi. Nhưng hy 
vọng mình làm được xong việc 
trước khi mù. Lúc ấy có mù 
cũng được”. Cái “xong việc” 
kia của anh, là mơ ước trẻ em 
nông thôn Việt Nam có sách 
đọc như trẻ em Hà Nội hay 
TP HCM, mỗi năm được đọc 
mấy chục đầu sách, bằng với 
trẻ em châu Âu. 
 
Hình ảnh của một người hỏng 
mắt đi bộ khắp nơi để thuyết 
phục những người khác cho 
trẻ con đọc sách, hay nói một 
cách hình ảnh, là giúp người 
ta “sáng mắt” khiến nhiều 
người không khỏi chạnh lòng, 
và nhận ra hiện thực “đói” 
sách, cũng như sự cần thiết 
đẩy mạnh văn hóa đọc ở nông 
thôn, các vùng sâu, vùng xa 
có ý nghĩa to lớn biết nhường 
nào.
 
Năm 2008, ngay từ khi thành 
lập và đi vào hoạt động, Ban 

lãnh đạo – Ban Từ thiện Hệ 
thống GD Ban Mai đã sớm 
nhận ra  và luôn trăn trở với 
bức tranh tương phản về văn 
hóa đọc của trẻ em nông thôn 
với trẻ em thành phố.
 
Và cơ duyên đã đến khi năm 
học 2010-2011, trường Tiểu 
học Ban Mai được nhận món 
quà quý giá từ NXB Kim 
Đồng: Thư viện mang tên 
Hoạ sĩ Fujiko.F.Fujio. Ban Mai 
nhận thấy Thư viện Fujiko.F.
Fujio luôn là điểm đến yêu 
thích khích lệ tinh thần yêu 
sách của các con học sinh 
Ban Mai. Thấy rõ được tính 
khả thi và hiệu quả thực tế từ 
mô hình thư viện này mang 
lại, Ban Mai cùng NXB Kim 
Đồng đã quyết định nhân 
rộng mô hình đến các trường 
vùng khó khăn của Việt Nam 
với tên “The Morning” với ý 
nghĩa thư viện này sẽ mang 
đến ánh sáng tri thức cho các 
em, mang đến một ngày mới, 
một tương lai tươi sáng cho 
các em từ việc phát triển văn 
hóa đọc.
 
 Song song với việc xây dựng 
thư viện, Ban lãnh đạo Hệ 
thống GD Ban Mai kết hợp 
với Ban Giám hiệu các trường 
sở tại cùng tổ chức các phong 
trào đọc sách cho học sinh, 
giúp các em học sinh vùng xa, 
vùng sâu hiểu thêm về vai trò 
và lợi ích của sách mang lại 
cho con người.

The Morning I
 Năm học 2011-2012, Ban 
Mai đã kết hợp với NXB Kim 

Đồng thí điểm xây dựng 
thành công một phòng đọc 
sách với gần 2000 đầu sách 
cho TTBTXH 3 (Từ Liêm - 
Hà Nội). Hiện nay, phòng đọc 
sách là lựa chọn hấp dẫn của 
các em học thiếu nhi cũng 
như các cụ già neo đơn không 
nơi nương tựa tại TTBTXH 3 
vào thời gian rảnh.

The Morning II
 
Năm học 2012-2013, có sự 
chung tay của cả Hệ thống 
GD Ban Mai và các đơn vị 
đồng hành, thư viện “The 
Morning” tại trường tiểu học 
Hương Sơn B – Mỹ Đức - Hà 
Nội với diện tích rộng hơn 
100m2 và quy mô hơn 10000 
cuốn sách đã ra đời, đánh dấu 
bước khởi đầu quan trọng 
cho chuỗi dự án thư viện The 
Morning. Một thư viện khang 
trang với đầy đủ các trang 
thiết bị và đặc biệt là những 
đầu sách mới nhất của NXB 
Kim Đồng đã trở thành điểm 
đến lý tưởng không chỉ của 
học sinh trường Hương Sơn B 
mà còn dành cho các trường 
lân cận.

The Morning III
  
 Năm học 2013-2014, Ban 
lãnh đạo và Ban Từ thiện Hệ 
thống GD Ban Mai đã lựa 
chọn việc xây dựng thư viện 
“The Morning” dành cho 
trường PTDTBT THCS Hầu 
Thào tại Sapa – Lào Cai, với 
diện tích gần100m2 và quy 
mô hơn 5000 đầu sách.

The Morning IV
  
 Năm học 2015 - 2016, Dự án 
thư viện “The Morning” vươn 
tới trường Tiểu học Hưng 
Phú B (huyện Phước Long, 
tỉnh Bạc Liêu).
 
Sau một thời gian khảo sát, 
xây dựng kế hoạch – với sự hỗ 
trợ của NXB Kim Đồng, Cty 
Cổ phần Kiến trúc xây dựng 
và đầu tư Newway Việt Nam, 
Quỹ “Tấm lòng Việt” của Đài 
truyền hình Việt Nam – ngày 
9/8/2015,  thư viện thứ 4 đã 
chính thức được khởi công, 
đánh dấu một bước tiến mới 
đầy ý nghĩa trong hành trình 
vì cộng đồng của Hệ thống 
GD Ban Mai và các đơn vị 
đồng hành.

Để người trẻ trưởng thành, 
bên cạnh nhiều yếu tố và 
phẩm chất quan trọng khác, 
thì việc giáo dục lòng nhân ái, 
tư duy sống vì cộng đồng, biết 
sẻ chia với những con người, 
vùng miền còn khó khăn cũng 
là điều cần thiết, và luôn được 
Người Ban Mai quan tâm, thể 
hiện bằng những hành động 
có ý nghĩa, thiết thực nhất 
cho cộng đồng. Hy vọng rằng 
những tấm lòng từ Ban Mai 
trên hành trình thư viện “The 
Morning” sẽ góp phần thắp 
sáng văn hóa đọc ở những 
vùng khó khăn, và tiếp tục 
nhận được sự ủng hộ, đồng 
hành của nhiều cá nhân, tổ 
chức xã hội.
  
  
 

Ban Mai và hành trình Thư viện “The Morning”
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Sau bao mong chờ, cuối cùng năm học mới 2015-2016 cũng 
đã bắt đầu.  Bên thềm ngày khai trường, các thầy cô ai cũng 
hào hứng trang trí không gian lớp và cảnh quan nhà trường để 
mang tới những sắc màu mới mẻ, cùng nhiều thông điệp thú vị 
xoay quanh chủ đề của năm học này: Sống Chủ Động.

Một tấm băng-rôn cỡ lớn với nội dung chào đón học sinh trở lại 
trường, được trang trí ấn tượng cùng bàn tay in hình của toàn 
bộ thầy cô đã được thực hiện, thể hiện tình cảm, sự trân trọng và 
luôn muốn dành tất cả sự nhiệt tình từ trái tim người thầy, người 
mẹ của mỗi thầy cô gửi đến học sinh. 

Ngày trở lại trường đầu tiên trong năm học là ngày các BMSer 
“bắt tay” nhau, chia sẻ những kỷ niệm trong kỳ nghỉ hè dưới 
nhiều hình thức viết, vẽ... làm quen, giới thiệu bản thân với cô 
giáo mới và tham gia nhiều hoạt động “lên dây cót”, khởi động 
tinh thần cho một tập thể lớp, cũng như tìm hiểu về chủ đề của 
năm học mới...

Đặc biệt, rất nhiều bạn hào hứng với hoạt động Tranh cử Hội 
Đồng Tự Quản qua hình thức bỏ phiếu bầu trong lớp. Với Hội 
đồng tự quản cấp lớp, các con học sinh có cơ hội thể hiện vai trò 
“nhà lãnh đạo nhí” trong các công việc học tập và đời sống hàng 
ngày của bản thân một cách chủ động nhất, đồng thời hỗ trợ lẫn 
nhau, cùng nhau chia sẻ và trưởng thành mỗi ngày.

Và những bức tường của ngôi nhà chung Ban Mai đang được 
chính tay các bạn nhỏ trang trí và thể hiện những thông điệp về 
ước mơ, thói quen trưởng thành, hành vi tích cực, tuyên ngôn 
sống chủ động - sáng tạo - trách nhiệm - hợp lực trong năm học 
này.

 Bất kỳ một thành quả nào khi được tạo ra bởi sự hợp lực, khi mỗi 
thành viên có thể tìm thấy chính cá tính, sự chung tay đóng góp, 
nụ cười và những giọt mồ hôi của mình trong đó - thì đó đều là 
một thành quả mang nhiều ý nghĩa, có giá trị với nhiều người và 
làm cho cuộc sống trở nên đẹp hơn.

 BMSer 
chào năm học mới

SẮC MÀU BAN MAI
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TIN VẮN THCS
*Ngày 6/7, hàng học sinh THCS Ban Mai 
hân hoan trở lại trường, đón chào nhiều 
điều chuyển dịch mới mẻ  trong năm học 
mới 2015-2016.

* Lời hứa BMSers là chiến dịch được đẩy 
mạnh từ tháng 7, đã tạo ra những hiệu 
quả tích cực cho học sinh THCS. Các 
BMSer cùng thực hiện những thói quen 
nề nếp tốt khi quay lại trường . 5 lời hứa 

bao gồm: Đúng giờ; Soạn sách vở, làm bài 
tập đầy đủ; Ngôn ngữ văn minh; Không sử 
dụng điện thoại trong giờ học; Lễ phép.

*Ngày 10/7, Các thầy cô trường Mầm non 
Ban Mai đã có chuyến thăm quan thành 
quả trang trí các lớp học của thầy và trò 
trường THCS Ban Mai. Một không gian 
tràn ngập hình ảnh, sắc màu theo chủ đề 
năm học “Sống chủ động” như lời cam kết 
của các BMSer về tính chủ động, tích cực 
trong năm học.

*Ngày 18/7 - Các thầy cô trường THCS 

Ban Mai tập huấn cách viết chữ và trình 
bày bảng nhằm tăng thêm cảm hứng và sự 
hứng thú trong các giờ lên lớp.

*Ngày 26/7, Cô Trần Thị Vân, Nguyễn Thị 
Hương Quỳnh và Đào Thị Hương đã tham 
gia chương trình tập huấn “Let’s Dance” 
với nhiều phương pháp dạy học mới, hiệu 
quả sẽ được triển khai tại trường năm học 
2015 – 2016.

*Ngày 01/8, thầy cô cùng học sinh trường 
THCS bắt đầu học tập và thực hiện “7 thói 
quen để trưởng thành”.

*Ngày 04/07: Buổi tập huấn với những 
chia sẻ của 3 BMSer trở về từ chuyến công 
tác tại Mỹ đã mang lại rất nhiều nội dung 
bổ ích và lý thú cho công tác chăm sóc và 
giáo dục tại trường MN Ban Mai.

*Ngày 13-15/07: chương trình tập huấn 
“The leader In me” tại Ban Mai đã tạo 
nên làn sóng sống và làm việc theo 7 thói 

quen lan tỏa khắp các lớp học khối Mầm 
non, cũng như trong cách suy nghĩ, hành 
động của mỗi thầy cô.
 *Ngày 20/07: Cô Niki Robert- chuyên gia 
giáo dục đã mang đến cho CB, GV nhà 
trường những ý tưởng và phương pháp 
tích hợp đa dạng trong các hoạt động ở 
trường MN.

*Ngày 21/07: 167 BMSer nhí tham gia 
du lịch trải nghiệm tại  trang trại giáo dục 
Vạn An, khám phá thế giới động thực vật 
đa dạng và phong phú. 

*Ngày 03/8: Các bạn nhỏ trường MN Ban 
Mai tựu trường.  

 

TIN VẮN TIỂU HỌC
*Ngày 20/6: 7 học sinh trường Ban Mai 
được sự tín nhiệm cử làm đại diện cho 
các bạn học sinh Tiểu học toàn Quận Hà 
Đông tham dự hội thi Tin học trẻ Thành 
phố.  Kết quả: Giải nhì: Lê Đức Anh; giải 
Ba: Lê Nhật Hoàng. 2 bạn Đỗ Quyên và 
Minh Yến đoạt giải Khuyến khích.

*Trong các ngày 07- 08/7 và 13-14/7, 
hơn 200 Cán bộ, giáo viên của Hệ thống 
GD Ban Mai đã có những buổi tập huấn 
với bà Ella Bjornsdottir về cách triển khai 
7 thói quen đến giáo viên, học sinh.
15h ngày 14/7/2015, lễ ký kết hợp đồng 
giữa Hệ thống Giáo dục Ban Mai và Tập 
đoàn FranklinCovey (Mỹ) về chương trình 
đào tạo kỹ năng sống TLiM - The Leader 
in Me (Lãnh đạo Bản thân) diễn ra, đánh 
dấu Ban Mai chính thức trở thành trường 
trong Hệ thống trường The Leader in Me 
trên thế giới.

*Ngày 15/7: Gần 1000 BMSer nhí trường 
Tiểu học Ban Mai hân hoan trở lại trường, 
bắt đầu với năm học mới 2015 – 2016. 

*Sáng 17/7, tại UBND Quận Hà Đông, 
Tiểu học Ban Mai là 1 trong số 2 trường 
nổi bật nhất trong toàn Quận Hà Đông 
được vinh danh trong việc chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện Đề án 01 về chất lượng 

giáo dục Quận Hà Đông giai đoạn 2010 
- 2015.

*Từ ngày 18/7-31/7: cô giáo Thu Phương, 
Thanh Nương, Minh Hằng tham gia tập 
huấn tại Hàn Quốc về chủ đề: truyền thụ 
phương pháp đọc sách của Hanuri cho các 
giáo viên, tham gia trải nghiệm thực tế để 
có thể phát triển cuộc vận động văn hoá 
đọc sách

* Ngày 20/7, toàn bộ các GVCN và CBBT 
của trường Tiểu học Ban Mai đã có buổi 
tập huấn cùng chuyên gia nước ngoài về 
các phương pháp quản lý hành vi và triển 
khai hiệu quả trong lớp học.

*Từ 24-26/7 tại ĐHSP Hà Nội, các giáo 
viên tiêu biểu trong toàn Hệ thống GD 
Ban Mai tham gia tập huấn chương trình 
Let’s Dance với chuyên gia nước ngoài. 

*Ngày 20/7, khóa bơi “Chinh phục đường 
đua xanh” dành cho học sinh khối 5 được 
triển khai tại Cung thể thao dưới nước 
Mỹ Đình, nhằm thực hiện chiến lược phát 
triển nhà trường và mục tiêu năm học 
2015-2016 : 100% học sinh trong trường 
Tiểu học Ban Mai biết bơi.

 *Ngày 22/7, Giáo viên tổ Tiếng Anh tham 
gia hội thảo Oxford day tại KS Fotuna

*Sáng 07/8, Đại diện thầy cô giáo và BGH 

trường CĐ nghề than - Khoáng sản Việt 
Nam đến tham quan Ban Mai, nhằm tìm 
hiểu cơ sở vật chất và mô hình hoạt động 
của nhà trường để chuẩn bị cho đề án 
thành lập cơ sở Giáo dục Phổ thông chất 
lượng cao tại Quảng Ninh.  

 *Sáng 08/8, gần 80 bạn học sinh khối 
3,4,5 trường Tiểu học Ban Mai hào hứng 
tham dự “Vũ điệu sân cỏ” được tổ chức tại 
sân bóng đá ACB - khu liên hiệp thể thao 
Mỹ Đình do các HLV người Brazil trực 
tiếp hướng dẫn. 

 *Sáng 09/8 tại trường Tiểu học B Hưng 
Phú (Bạc Liêu) đã chính thức diễn ra lễ 
khởi công xây dựng thư viện “The Moring” 
IV của Hệ thống GD Ban Mai.  Công trình 
dự kiến sẽ thi công trong 2,5 tháng để kịp 
thời phục vụ nhu cầu học tập và sinh hoạt 
của các bạn học sinh nơi đây.  

*Ngày 11/8: Sơ khảo cấp trường chương 
trình Gameshow “Ngôi sao BiBi”. BTC 
đã chọn ra 3 nhóm tham dự ghi hình: 
Nhóm Roly Poly 4A1  (Nguyễn Ngọc Hà 
Chi - Nhóm trưởng). Tiết mục: Mình đi 
đâu thế bố ơi của lớp 3A1 và 3A6  (Thế 
Kiên - Nhóm trưởng). Nhóm hát 4A3: 
Đừng Ngồi yên trong góc tối (Thành An 
- Nhóm trưởng). Đây là là chương trình 
dành riêng cho học sinh tiểu học từ 8 – 10 
tuổi - do kênh Bibi - Đài Truyền hình Việt 
Nam tổ chức. 



QUÀ TẶNG TÂM HỒN
8

Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng 
mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét.

Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà 
làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì 
nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy 
đen như than.

Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra 
điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không. Nhưng 
cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập 
cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi 
không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi 
nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì. 
Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với 
mẹ tôi: “Em à, anh thích bánh mì cháy mà.”

Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải 
thực sự ông thích bánh mì cháy. Cha tôi khoác tay qua 
vai tôi và nói: “Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và 
mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con 
ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người 
khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy.”

Rồi ông nói tiếp: “Con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ 
không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn.  Cha 
cũng khá tệ trong rất nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng 
thể nhớ được sinh nhật hay ngày kỷ niệm như một số người 
khác. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là 
học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách 
ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khoá quan trọng 

nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành 
và bền vững con ạ. Cuộc đời rất ngắn ngủ để thức dậy với 
những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư 
xử tốt với con, và hãy cảm thông với những người chưa làm 
được điều đó.” 

(sưu tầm)

Bánh mỳ cháy
 và câu chuyện về sự cảm thông

Không phải hành động của người khác khiến chúng ta 
tổn thương, chính phản ứng mà chúng ta chọn để đáp 
lại hành động đó mới làm tổn thương chúng ta.

... Những cảm xúc không được nói ra không bao giờ 
chết. Chúng chỉ bị chôn sống để rồi sau đó trở lại bằng 
những cách khó chịu hơn. (Stephe R. Covey)

 

Hãy dành tình yêu cho con trẻ
“Một đứa trẻ sống trong sự nhạo báng sẽ trở nên nhút 
nhát. Một đứa trẻ hay bị chỉ trích sẽ học cách quy kết người 
khác. Một đứa trẻ thường xuyên bị nghi ngờ sẽ trở nên dối 
trá. Một đứa trẻ sống trong sự đối địch sẽ trở nên hằn học 
với mọi người. Một đứa trẻ thường xuyên được khích lệ sẽ 
trở nên tự tin. Một đứa trẻ sống bằng lẽ phải sẽ biết lẽ công 
bằng. 

Một đứa trẻ được ngợi khen sẽ biết trân trọng người khác.
Một đứa trẻ sống trong sự đùm bọc sẽ biết quan tâm mọi 
người. Một đứa trẻ sống trong tri thức sẽ học được sự khôn 
ngoan. Một đứa trẻ được hưởng sự nhẫn nại sẽ trở nên 
khoan dung. Một đứa trẻ sống trong hạnh phúc sẽ tìm được 
tình yêu và cái đẹp.    

(Khuyết Danh)

Hãy nâng niu những giá trị đẹp nhất mà tạo hóa ban tặng 
cho cuộc sống này - đó là tâm hồn trong veo của con trẻ, 
và đặt vào đó bài ca đẹp nhất của lòng người - đó là tình 

yêu thương. Tình yêu thương dành cho con trẻ thể hiện 
bằng những hành động giúp trẻ trưởng thành, có tâm 
hồn, tri thức, và nhân cách.

Chiến dịch “7 thói quen để trưởng thành” tại Tiểu học 
Ban Mai đang có những bước chuyển mình đáng mừng 
đầu tiên, từ việc sống chủ động trong học tập, sinh hoạt 
mỗi ngày đến tư duy cùng thắng, biết sẻ chia để niềm vui 
nhân lên cùng bạn bè; tự chăm sóc bản thân...

Các bậc Cha Mẹ đừng quên ngợi khen sự chủ động, tích 
cực của các con mỗi ngày và đồng hành cùng nhà trường 
để 7 thói quen trưởng thành lần lượt phát huy hiệu quả 
nhé!

7 thói quen để trẻ trưởng thành gồm:

1. Sống chủ động 
2. Bắt đầu với mục tiêu
3. Ưu tiên việc quan trọng 
4.Tư duy cùng thắng
5. Hiểu rồi được hiểu 
6.  Hợp lực 
7. Rèn giũa bản thân.
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Năm học mới đã bắt đầu được gần một tháng, nhưng những cảm xúc tuyệt vời của ngày đầu tiên trở lại trường 
vẫn đọng lại thật rõ nét trong lòng các BMSer. Xin trân trọng chia sẻ với quý thầy cô, quý Phụ huynh những dòng 
cảm xúc đẹp này.

Những ngày đầu đến lớp trong năm học mới của em

HOÀNG MAI (5A5): Trong kỳ nghỉ hè bổ ích với bao điều thú vị vừa qua, 
em cùng gia đình được ra biển  thi chạy với các con sóng, được ăn hải sản 
thơm ngon. Nhưng em vẫn luôn nhớ đến những người bạn vui tính, tinh 
nghịch lớp em. Em chỉ mong được đi học thật sớm để gặp lại các bạn. Trước 
hôm đi học, em chuẩn bị rất kỹ các đồ dùng mà cô dặn. Niềm háo hức của 
em gần như không thể chờ thêm một phút nào.

Ngày đi học đã tới. Em ngủ dậy lúc 6h30 sáng, chạy ra đánh răng rửa mặt thật 
nhanh rồi chạy vào thay quần áo. Em cầm chiếc lược chải tóc thật gọn gàng và 
đeo cặp sách để chuẩn bị tới trường. Bước vào cổng ngôi trường Ban Mai thân 
quen, không khí thật nhộn nhịp bởi các em bé thi nhau chạy ùa vào lớp. Khi 
em tới cửa lớp học, cô Huyền – cô giáo chủ nhiệm mới đứng ở cửa chào đón 
em. Các bạn thì nô đùa chạy xung quanh lớp. Hẳn các bạn cũng vui vì được đi 
học trở lại.

Vào tiết học, cô Huyền giới thiệu về bản thân cô, còn chúng em cũng tự giới 
thiệu về mình để cô biết. Sau phần làm quen, cô cho chúng em khởi động bằng 
những trò chơi thể hiện tính trí tuệ và tinh thần tập thể. Rồi cô dạy chúng em 
về “Tiêu chuẩn hành vi” trong năm học  mới, với 5 phần: Tôn trọng, Kỷ luật, 
Tích cực, Trách nhiệm, Hơp lực. Cô còn nói nếu chúng em thực hiện được các 
điều đó, chúng em sẽ trở thành những người tốt, những học sinh giỏi, gương 
mẫu.

Ngoài ra cô còn dạy chúng em những điều hay, lẽ phải bằng cách cho chúng 
em xem “Quà  tặng cuộc sống” để hiểu thêm về những điều khó khăn trong 
đời mà chúng ta cần tự biết giải quyết. Có tập phim dạy chúng em phải yêu 
thương nhau, có tập thì nhắc chúng em phải biết bảo vệ động vật – vì mỗi con 
vật đều mang lại lợi ích cho chúng ta.

Sau những buổi học miệt mài, chúng em được cô Trang – là cô giáo bán trú 
của chúng em – mang lại cho những món ăn ngon, giấc ngủ say. Mỗi khi em 
làm gì sai, cô Trang không mứng mà chỉ nhẹ nhàng bảo cho em thế nào là 
đúng, và em cần thực hiện theo cái đúng.
Đây mới chỉ  là tuần học thứ 2 của năm học thôi, nhưng em thấy những điều 
hay mà cô Huyền và cô Trang mang lại cho chúng em thật ý nghĩa và vô cùng 
bổ ích. Em cảm ơn nhà trường đã cho cô Huyền và cô Trang làm giáo viên lớp 
chúng em. Em hứa sẽ học thật xuất sắc để các cô tự hào.

HOÀNG NGÂN (5A2):  3 ngày 
tựu trường đã trôi qua, ai cũng có 
những kỷ niệm thật đáng nhớ.

Hôm đó, vừa bước chân vào cửa lớp, 
bạn nào cũng ngạc nhiên khi biển 
lớp được thay mới, trông đẹp hơn 
rất nhiều. Các góc đồ dùng từ đầu 
đến cuối lớp đã được bàn tay khéo 
léo của các cô trang trí đầy màu sắc. 
Trường Ban Mai như đã thay một 
chiếc áo mới vậy.  Ai cũng hồi hộp 
khi lên chào cờ, gặp lại cô Phương, 
cô Lan Anh, bạn nào cũng chào thật 
to. Các màn biểu diễn Khoa học vui 
đến bất ngờ, kết thúc trong tiếng 
cười và vỗ tay reo hò của các bạn 
học sinh dành cho vị giáo sư thần kỳ 
khi đã làm nổ quả bóng bay với một 
tiếng ‘Bùm” hoành tráng.

Khi được cô Lê Hiền giới thiệu và 
làm quen, ai cũng mỉm cười thật 
tươi. Rồi cả lớp chung tay trang trí 
những chỗ trống mà các cô để lại. 
Cùng đoàn kết làm việc thì mới 
đúng là một BMSer chứ.

3 ngày hôm đó thật là vui!!!
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NGÀY TỰU TRƯỜNG
Ngày ngày con vẫn đợi
Mong đến  buổi tựu trường
Gặp thầy cô, các bạn
Và ngôi trường mến thương

Vào lớp học sáng nay
Sao mà thân thương thế
Thẳng tắp từng bàn ghế
Cô đón chào chúng con

Các bạn cũng lớn hơn
Biết yêu thương, đoàn kết
Vững mạnh tập thể lớp
Ban Mai trường em yêu!

MINH  ANH (5A2)

HẠNH QUYÊN (5A1): 3 ngày đầu tiên trở lại trường của em quả là một thời gian 
tuyệt vời. Không khí lớp học náo nhiệt. Và buổi học đầu tiên đơn giản là viết về gia 
đình, sở thích, ước mơ và tính cách trên một tờ giấy, cũng những việc em đã làm 
được trong kỳ nghỉ hè vào một khung hình chiếc áo, rồi tô màu. 

Chúng em được tự tay trang trí góc học tập. Em làm cái bánh sinh nhật nhỏ nhỏ, 
xinh xinh như bánh của người tí hon rồi dán vào góc sinh nhật có hình con sâu 
đang cười. Sau đó em và các bạn lại cùng nhau làm một chiếc bánh sinh nhật khổng 
lồ, gồm có 3 tầng, trên đỉnh có hình trái tim và chữ 5A1 cùng với ngọn nến. Tầng ở 
giữa có những cái nơ và quả dâu. Tầng dưới cùng có màu cam, vị dâu và sô-cô-la, 
trà xanh. Nhìn thật là ngon.

Cuối cùng chúng em được học về các tiêu chuẩn hành vi trong năm học mới với 
các chủ đề : Tôn trọng, Kỷ luật, Tích cực, Trách nhiệm, Hợp lực.

Ba ngày đầu tiên của em thật vui. Em hy vọng năm học này sẽ rất tuyệt!

NGUYỄN MINH NGỌC (5A2): Lúc thời tiết 
còn đang giao mùa thì đó cũng là lúc một năm 
học mới bắt đầu.
Chuẩn bị trước khi đến trường là điều đầu tiên 
em luôn quan tâm. Tối hôm trước khi đi học em 
đã chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng cho ngày mai. 

Hôm đó bố đưa em tới trường. Suốt đoạn đường 
em cứ tự hỏi: Lâu rồi chưa gặp, không biết các 
bạn có thay đổi gì không nhỉ?

Vào giờ học, cô giáo hướng dẫn chúng em trang 
trí lớp sao cho thật đẹp, và bầu Hội đồng tự 
quản. Tuy các bạn làm hơi lâu, thời gian có hạn, 
nhưng chúng em rất vui vì được làm cùng nhau.

Em sẽ luôn nhớ về ngày đầu tiên trong năm học 
này.

NGUYỄN THANH TÙNG (5A4): Ngày đầu tiên học lớp 5 của em 
là một ngày thật mát mẻ và dễ chịu. Hôm đó, em đến trường từ rất 
sớm với niềm háo hức vì sau một kỳ nghỉ dài lại được gặp lại bạn bè, 
thầy cô.

 Cô giáo chủ nhiệm của em tên là Minh Hằng. Tên cô có một ý     
nghĩa rất đẹp – đó là trăng sáng. Dáng người người cô thon thả và 
một mái tóc cũng rất là dịu dàng. Cô bán trú của em tên là Hiền – 
đúng như tên gọi, cô là một người hiền hậu và vui tính.

Trước khi vào buổi học, các cô tặng cả lớp mỗi người một viên ngọc 
rất đẹp và nói:  Viên ngọc này chính là các con. Nếu các con ngoan 
viên ngọc sẽ cực kì sáng, còn nếu chưa ngoan, viên ngọc sẽ không 
còn sáng và đẹp nữa. Em luôn ghi nhớ câu nói này của cô.

Sau buổi học, em đã nghĩ rằng mau mau đến ngày mai, để lại được 
đi học với bạn bè, thầy cô. Mọi người ai cũng là một viên ngọc thật 
tuyệt vời đối với em. Và em tin các bạn khác trong lớp cũng có cùng 
ý nghĩ như vậy.

Năm nay, em sẽ cố gắng đạt thật nhiều thành tích cao trong học tập, 
thể dục thể thao để bố mẹ và thầy cô vui lòng. Ngày đầu tiên trở lại 
trường trong năm học lớp 5 này sẽ là một kỉ niệm đẹp của riêng em.



Một số khoảnh khắc đẹp của 4 bạn Phạm Hoàng Hùng, 
Nguyễn Thị Hạnh Mai, Phạm Minh Phương và Nguyễn 
Thanh Thảo - (Lớp 8A1- THCS Ban Mai).
Các bạn là những học sinh đã đạt được thành tích cao 
trong kỳ thi “Tích hợp kiến thức liên môn giải quyết 
tình huống thực tiễn” cấp Quốc gia năm học 2014 - 2015.  
Trong đó có 2 giải Nhì (Minh Phương, Thanh Thảo) và 2 
giải Khuyến khích (Hạnh Mai, Hoàng Hùng).
 Chúc các bạn sẽ phát huy hơn nữa khả năng của mình 
trong tương lai và trở thành tấm gương sáng cho các bạn 
học hỏi.

Tháng năm trôi chênh vênh trên 
những bậc thềm...

Qua mỗi bậc thềm là những bước 
chân. Có người đến, người đi, và có 
người trở lại. Bậc thềm nào cũng 
mang theo những dấu ấn nhất định 
trong đời, trong từng bước ngoặt của 
mỗi con người...

Cô bạn Trần Nhật Vy - từ bậc thềm 
Ban Mai đã bước sang một bậc thềm 
mới bằng chuyến du học tại Canada, 
và trước khi đi bạn đã có buổi gặp 
tạm biệt cô Hiệu trưởng.

Trong ký ức của các thầy cô, Nhật Vy 
là cô học trò nhỏ cá tính và cũng đầy 
tình cảm - ngay từ khi Vy trở thành 

một BMSer năm học lớp 5 - dưới mái 
trường Tiểu học Ban Mai.

Tình yêu từ đó nảy nở, niềm tin gửi 
trao, để rồi Vy tiếp tục chọn THCS 
Ban Mai là nơi đồng hành tiếp theo 
khi rời trường Tiểu học. Nhật Vy 
cũng chính là chủ nhân của tiết mục 
đoạt giải cao nhất cuộc thi Banmai’s 
Got Talent (tháng 5/2015).

Nơi bậc thềm mới ở xứ người, chúc 
Vy may mắn, thành công,và luôn giữ 
được những điều Vy có được - về tri 
thức, nhân cách, tâm hồn đã có từ 
Ban Mai.

PV GÀ GÔ
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Nếu như các bậc PHHS thế hệ 7X - 8X không có cơ 
hội để “trở về tuổi thơ”, về với những hồi ức đẹp của 
tháng năm chân đất đầu trần trên đồng đất quê hương 
thả diều, chăn trâu, trồng rau, bắt cá... thì ngày 21/7, 
BGH trường Mầm non Ban Mai đã mang đến cho các 
bậc một món quà tặng, một “tấm vé” để trở về tuổi thơ 
như thế thông qua những “thiên thần nhỏ” và hành 
trình Du lịch - trải nghiệm - học tập tại Trang trại học 
đường Vạn An. Hơn 200 BMSer nhí khối Misa, Kitty, 
Mickey đã may mắn có mặt trong chuyến trải nghiệm 
đầy ý nghĩa này.
 
 Tại Vạn An, với sự hướng dẫn và hỗ trợ nhiệt tình của 
các cô giáo Chủ nhiệm, các hướng dẫn viên, các BMSer 
nhí đã được tìm hiểu và thực hành một chuỗi các hoạt 
động thực sự mới lạ, hấp dẫn với các con: Trải nghiệm 
Quân đội, Trải nghiệm nông nghiệp.
 
Với trải nghiệm Quân đội, các con được nghe giới thiệu 
sơ lược về Địa đạo Củ Chi, và thực hành trải nghiệm vận 
động với tinh thần của địa đạo bằng cách rèn khả năng 
khéo léo, linh hoạt luồn qua các lốp oto, đi thăng bằng 
trên cầu dây (mô phỏng cầu khỉ, đặt gần sát mặt đất).  
Đặc biệt tiết mục phóng đại bác (tự tạo) bằng những chai 
nước thông qua việc dùng lực đẩy của bơm hơi khiến các 
bạn nhỏ cực kỳ thích thú.
 
Bạt ngàn cỏ cây hoa lá và các loại động vật, cùng những 
công việc của người nông dân, ngư dân dần mở ra với các 
bạn nhỏ trong hoạt động Trải nghiệm nông nghiệp. Các 
bé được cô hướng dẫn viên giới thiệu về các loài hoa và 

cây có trong trang trại Vạn An, các động vật như: Rùa, cá, 
khỉ, dê, hươu sao… Các bạn nhỏ được thực hành làm đất 
và trồng hoa mười giờ trong cốc nhựa, lội bể bơi và ao (ao 
tự tạo với nền bằng cát vàng và mực nước chừng 2 gang 
tay) vợt cá, dùng nơm úp cá. Tiếng cười thích thú, giòn 
tan một khoảng không gian.
 
Thú vị hơn cả là trải nghiệm được thử cưỡi trên lưng 
những chú ngựa bạch. Một chiếc ghế cao chia từng bậc 
được bắc để các bạn nhỏ đi lên. Chú hướng dẫn sẽ bế các 
bạn đặt lên yên ngựa. Chàng ngựa bạch như trong cổ tích 
được một bác cầm dây dắt đi một vòng  - dù ngắn ơi là 
ngắn, nhưng đủ để các bạn thấy mình trở nên “đặc biệt”, 
tưởng tượng mình là hoàng tử trong những câu chuyện kể 
của bố mẹ, ông bà.
 
 Một ngày du lịch – trải nghiệm – học tập tại Trang trại 
học đường Vạn An để lại nhiều ấn tượng khó quên trong 
lòng mỗi BMSer nhí. Các con trở về trường an toàn, và 
còn được các cô chú ở Trang trại tặng kèm mỗi bạn môt 
túi rau sạch trồng tại chính trang trại. 

Niềm vui trong mắt trẻ thơ, cùng sự tự tin hòa đồng với 
tập thể, tham gia các hoạt động tập thể khám phá thế giới 
thú vị xung quanh – đó chính là mong đợi của các thầy 
cô, BGH trường Mầm non Ban Mai cũng như các bậc 
PHHS. Và các con đã có được điều này, thông qua chuyến 
đi Vạn An nói riêng, các hoạt động dã ngoại thường 
xuyên của nhà trường nói chung.

Tin, ảnh: Thầy PHÓ NHÁY

Ấn tượng chuyến đi 
Trang trại Vạn An  


