


Hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2015, ngày hội Khai giảng 
năm học mới  của các con học sinh trên cả nước. Và đối với 
học sinh Hệ thống Giáo dục Ban Mai chắc chắn sẽ là một ngày 
đáng nhớ, hạnh phúc của mỗi con. 

Trong buổi khai trường nồng ấm này, Cô và các Thầy giáo cô 
giáo vui mừng chào đón hàng nghìn học sinh chăm ngoan của 
nhà trường và bày tỏ niềm ưu ái đặc biệt đối với các con học 
sinh khối Một, khối 6 vừa gia nhập gia đình Ban Mai. 

Cô xin chúc các con nhiều sức khỏe, thỏa sức sáng tạo, học 
tập rèn luyện đạt kết quả cao nhất tại Ban Mai.  Cô tin rằng các 
con sẽ thực sự hạnh phúc, lớn lên và trưởng thành từ nơi đây, 
từ mái nhà Ban Mai yêu dấu, nơi sưởi ấm tâm hồn các con bởi 
những tia nắng Ban Mai tinh khiết rạng ngời, nơi tài năng của 
các con sẽ được thắp sáng. 

Mỗi BMSers sẽ trở thành niềm tự hào của thầy cô, bạn bè, của 
gia đình và đất nước. Vậy mỗi con học sinh cần ghi nhớ: 1. Hãy 
là BMSer  Tôn trọng  2. Hãy là BMSer Kỷ luật. 3. Hãy là BMS-
er Tích cực – Chủ động – Sáng tạo và Hợp lực. Mỗi BMSer là 
những học sinh hiểu được giá trị sống, biết xác lập mục tiêu, 
biết ước mơ và sẽ học tập phấn đấu cho mục tiêu và ước mơ 
của mình.

Trước thềm năm học mới, xin chúc các con học sinh, các thầy 
cô giáo, các bậc phụ huynh - những BMSer Trí tuệ - Chủ động 
– Trách nhiệm – Hợp lực – Sáng tạo tràn đầy sức khỏe, niềm tin 
và thực hiện thành công nhiệm vụ của năm học 2015-2016.

(Trích bài phát biểu của cô MAI THỊ LAN ANH - Chủ tịch Hệ 
thống giáo dục Ban Mai - tại Lễ Khai giảng năm học 2015-2016)

MỘT NGÀY ĐẦY  Ý NGHĨA 
VỚI CÁC CON HỌC SINH

NHƯ MỘT GIẤC MƠ

Dù dã là năm học cuối cấp, nhưng cứ đến 
thu, lòng cô cậu học trò chúng tôi vẫn mơn 
man nhớ về ngày tựu trường. Ngày hôm đó 
như một giấc mơ tuyệt đẹp. Dường như trong 
lòng mỗi người đều không muốn nó sẽ kết 
thúc.

Buổi sáng hôm ấy, mọi thứ thật khác lạ. Ánh nắng 
ban mai trông rực rỡ hơn. Những chú chim ca 
hát líu lo múa lượn trên bâu trời trong xanh. Sân 
trường đông đúc dần. Các em học sinh lớp Một 
ngại ngùng trốn sau lưng bố mẹ. Các anh chị lớp 
lớn hơn thì ngay ngắn xếp hàng, quần áo gọn 
gàng, sạch sẽ.

Lễ diễu hành diễn ra thật nghiêm trang. Các bạn 
học sinh quyết tâm làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. 
Sau khi hát Quốc ca, tiếng trống trường vang lên 
giục giã. Năm học mới bắt đầu.

Một lát sau, tiếng nhạc nổi lên. Những tiết mục văn 
nghệ do các bạn học sinh tập luyện, góp phần cho 
buổi lễ thêm hấp dẫn. Tiếng vỗ tay rào rào bên 
dưới. Hoa lá cũng vẫy chào cùng chúng tôi. Dù 
thế, nhưng tôi vẫn thích nhất là được thả bóng ước 
nguyện. Khi từng chùm bóng mang theo điều ước 
của tôi bay lên bầu trời cao rộng, tôi nghĩ rằng ước 
mơ của mình sẽ được tung cánh bay xa.

Rồi ngày tựu trường kết thúc. Mỗi bạn học sinh sẽ 
mang theo sự lưu luyến này, chuẩn bị cho những 
tiết học đầu tiên…

NGUYỄN HOÀNG NGÂN (5A2)

THÔNG ĐIỆP BAN MAI
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Một năm học mới nữa đã thực sự 
bắt đầu với toàn Hệ thống giáo dục 
Ban Mai.

Vượt qua thách thức của những năm 
đầu tiên, đến nay Ban Mai thực sự 
đã trở thành “ngôi trường mơ ước” 
– là một trong những đơn vị giáo 
dục điển hình tiên tiến của Quận Hà 
Đông và Thành phố Hà Nội. Ngôi 
trường được xây dựng bằng tình 
yêu, niềm tin và sự nỗ lực cống hiến 
hết mình của mỗi Người Ban Mai
 
Năm học 2015-2016 – Hệ thống giáo 
dục Ban Mai chào đón thêm gần 
500 học sinh mới đầu cấp, gồm các 
khối lớp Donal, lớp Một và lớp 6. Tại 
Ngày hội Khai giảng năm học mới, 
tất cả các con học sinh đầu cấp đã 
được tôn vinh: Diễu hành trước toàn 
trường, thả bóng ước nguyện. Nụ 
cười còn mãi trong mỗi bức hình, 
mỗi đoạn video clip – như một minh 
chứng cho niềm hạnh phúc của học 
sinh dưới mái nhà Ban Mai.

Tất cả các con học sinh trong năm 
học năm học này không chỉ là món 

quà giá trị và ý nghĩa, được bố mẹ, 
thầy cô, bạn bè nâng niu – mà sẽ 
còn là niềm tự hào, những chồi non 
thực sự vững vàng, chủ động vươn 
mình thành những vườn cây xanh 
ấm áp dưới ánh mặt trời khi có cơ 
hội hoàn thiện mình cùng với chương 
trình “The Leader in Me” đang được 
triển khai tại Ban Mai.

“Sống chủ động” – chủ đề dành cho 
năm học 2015 nhưng đồng thời cũng 
là thói quen đầu tiên trong 7 thói 
quen để trưởng thành trong chương 
trình “The Leader in Me”, giúp mỗi 
BMSers sống tự giác, có trách 
nhiệm, biết vì mọi người xung quanh, 
vì lợi ích chung, không chỉ làm chủ 
mọi kiến thức mà còn làm chủ những 
kỹ năng sống cần thiết ngay từ giai 
đoạn khởi đầu - để có nền móng 
vững chắc trong tương lai. 

Và trên hành trình của con tàu “Sống 
chủ động” trong năm học, ở bất kỳ 
khoảnh khắc nào, thầy cô  cũng luôn 
muốn mang đến, và được thấy nụ 
cười rạng rỡ của mỗi con học sinh 
khi các con tìm thấy ước mơ và niềm 
hạnh phúc từ Ban Mai.

Tháng 9 vào thu. Tháng 9 niềm vui 
tựu trường. Tháng 9 của những 
chuyến dã ngoại tham quan tràn 
đầy niềm vui, những trải nghiệm, 
khám phá thú vị dành cho các con 
học sinh. Tháng 9 của những minh 
chứng đầu tiên cho thói quen “Sống 
chủ động” đang được các con học 
sinh mỗi ngày rèn giũa, thực hành, 
trưởng thành...  Để nụ cười luôn hé 
nở, mang lại niềm hạnh phúc cho 
mỗi BMSers. Từng mụ cười được 
nâng niu.

BBT trân trọng kính mời quý thầy cô, 
quý PHHS và các con học sinh khám 
phá những nụ cười đầu năm học  
2015-2016 cùng BMSer Connection 
tháng 9 với chủ đề: Nâng niu những 
nụ cười.

Xin trân trọng cảm ơn phụ huynh của 
bạn Minh Sơn (4A5) đã gửi tặng Ban 
Mai rất nhiều khoảnh khắc đẹp  tại 
Lễ Khai giảng, trong đó có chùm ảnh 
trang 10, và ảnh bìa số này.

NỤ CƯỜI CHÀO NĂM HỌC MỚI: “SỐNG CHỦ ĐỘNG”

BMSer Connection
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Tôi tự hào là một Người Ban Mai !
 

Tôi đã gắn bó với Ban Mai được hơn 5 năm rồi, 
năm học 2015-2016 này là năm thứ 6 của tôi. 

Từng ấy khoảng thời gian đủ để đọng lại trong tôi rất 
nhiều kỷ niệm sâu sắc về mái trường, về học sinh thân 
yêu – những thiên thần nhỏ của tôi. Các con là những 
đứa trẻ đáng yêu, thân thiện, tự tin nhất trong lòng tôi.

Ban Mai, ngôi trường mơ ước. Với tôi đó là mơ ước 
được giảng dạy tại nhà trường, mơ ước được cho con 
theo học tại trường. Nơi đây trường lớp rộng rãi, thoáng 
mát, có sân chơi cho trẻ với nhiều cây xanh, trang thiết bị 
hiện đại. Ngoài hệ thống các phòng học, nhà trường còn 
có rất nhiều phòng chức năng như: Thư viện Fujiko, bể 
bơi Dophin, phòng Tin học, phòng đàn, phòng mỹ thuật, 
phòng múa, Phòng học Aerobic, phòng võ thuật…  Mỗi 
phòng được trang trí phù hợp với tính chất của từng môn 
học. Đội ngũ lãnh đạo nhà trường chuyên nghiệp, năng 
động, sáng tạo và có tầm nhìn đã dẫn dắt cán bộ, giáo 
viên hoạt động tích cực, không ngừng sáng tạo để nâng 
cao chất lượng chuyên môn nhà trường. 

Năm học vừa qua nhà trường đã được đón nhận danh 
hiệu trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. 
Chính điều này đã tạo điều kiện để Ban Mai phấn đấu đạt 
danh hiệu trường Mầm non chất lượng cao. Đây là kết 
quả của sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của một tập 
thể các BMSers.

      
Các con học sinh Mầm non nhanh nhẹn, năng động, 
mạnh dạn tự tin và khỏe mạnh. Các con biết lễ phép với 
người lớn tuổi, biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè khi bạn 
gặp khó khăn. Các con năng động, tích cực hoạt động 
trong mỗi giờ dạy, biết quan tâm, chia sẻ và hòa đồng với 
bạn bè khi vui chơi; đồng thời mạnh dạn tự tin thể hiện 
mình trong mỗi lĩnh vực phát triển. Bạn vẽ đẹp, bạn hát 
hay, bạn tập võ giỏi, bạn múa dẻo… 

Có những bạn lại rất biết quan tâm tới người khác, biết 
làm gương cho các bạn trong lớp. Có những bạn thì gấp 
quần áo rất đẹp, có bạn lại đi giầy, đi tất rất nhanh. Có 
bạn phơi khăn khéo léo, có bạn lại kê bàn ghế rất thẳng, 
lau giá đồ chơi rất sạch. Mỗi bé có sở trường và khả 
năng khác nhau nhưng tất cả các con đều rất đáng yêu 
và đều là niềm tự hào, là “Món quà” vô giá của cha mẹ, 
thầy cô.

Nói về Ban Mai, là nói về gia đình. Bởi ở Ban Mai mỗi 
cá nhân đều coi nhau như những thành viên trong gia 
đình. Càng gắn bó với Ban Mai tôi càng thêm tin yêu và 
tự hào vì mình là một BMSers. Ở nơi đó còn có những 
thiên thần của tôi, những mầm non đã gắn bó với tôi một 
khoảng thời gian đủ để tôi luôn nhớ về chúng. 

Tôi tự hào là một Người Ban Mai !
 

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
(GV lớp Kitty 7)
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Chiều 16/8, toàn thể PHHS của 
trường Tiểu học Ban Mai đã gặp 
nhau trong Ngày hội Cha Mẹ học 
sinh đầu năm học 2015-2016. 

 
Một “món quà” đầy bất ngờ dành 
tặng tới các bậc phụ huynh - ấy là khi 
được chào mừng, đón tiếp bởi chính 
các con học sinh trong từng lớp học. 
Các BMSers trong vai trò của Lễ tân, 
tiếp đón cha mẹ mình trước cửa lớp, 
hướng dẫn phát tài liệu, ký tên, mời 
cha mẹ về chỗ ngồi, và mời nước. 
Ngay sau đó là tiết mục văn nghệ 
chào mừng mang thông điệp của “7 
thói quen để trưởng thành” mà các 
con đang được thực hành… 

Tất cả tạo nên tâm lý thoải mái và 
thích thú cho các bậc PHHS khi thấy 
các con chững chạc, trưởng thành 
và chủ động trong vai trò của mình ở 
ngày hội này.

Kết thúc ngày hội, rất nhiều ý kiến 
khi được phỏng vấn, đều có chung 
một cảm nhận tích cực và đề cao ý 
nghĩa của chủ đề năm học, cũng như 
khẳng định lựa chọn chiến lược đúng 
đắn của Ban Mai trong việc triển khai 
7 thói quen cho các con học sinh. 

- PHHS bạn Ngọc Hà (2A6): Năm 
nay tôi thấy họp PHHS khác với mọi 
năm trước, đó là giống chương trình 
hội thảo hơn, đồng thời có sự tiếp 
đón của các con học sinh, thấy các 
con tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp.

- PHHS bạn Trịnh Ngọc Khánh Vân 
(4A5): Chiến lược hiện thực hóa 7 
thói quen để trưởng thành cho các 
con học sinh tại Ban Mai là một chiến 
lược rất là hay và hữu ích cho các 
con, nhất là trong giai đoạn hiện nay. 

Mỗi người đều có những tiềm năng 
bên trong con người mình. Nếu 
chúng ta khai phá được những tiềm 
năng để mọi người làm chủ bản thân 
mình - thì điều đó rất tốt cho các con. 
Và sau này với những gì các con chủ 
động cho bản thân, và kết hợp với 
bên ngoài, các con sẽ phát triển tốt 
hơn, làm chủ cuộc sống sau này. Bởi 
vậy tôi nghĩ chủ đề năm học “Sống 
chủ động” rất là phù hợp và hữu ích 
cho các con.

- PHHS bạn Quang Minh và Văn 
Tiến (4A3): Buổi họp hôm nay có sự 
chia sẻ, gần gũi hơn so với các buổi 
họp lần trước. Nhà trường đi sâu vào 
7 thói quen này rất là tốt cho các con, 
làm cho các con hoàn thiện bản thân 
hơn và có cơ hội hội nhập với quốc 
tế.

- PHHS bạn Hà Vy (2A6): Đây là 
buổi đầu tiên tôi đi họp cho con gái 
thứ 2 của mình, vì tôi không sống ở 
Việt Nam. Tôi có 3 cháu cùng học 
ở Ban Mai. Tôi thấy buổi hôm nay 
rất hiệu quả, vừa ngắn gọn, vừa có 
những nội dung rất súc tích để bố mẹ 
có thể kết hợp với nhà trường, tạo 
điều kiện tốt cho các con hơn.

Thầy PHÓ NHÁY
 (Ghi nhanh)

Ấn tượng Ngày hội Cha mẹ học sinh
 đầu năm học 2015-2016
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     Nụ cười BMSer khối 1 trong nắng Bác Hồ 

Sáng 27/8, hơn 200 học sinh khối 1 của trường Tiểu học Ban Mai 
đã có chuyến viếng Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

Buổi tham quan mang đến cho các con học sinh những cảm xúc mới 
trong không khí Cách Mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9, giáo dục các con 
về lòng biết ơn và sự tự hào khi ngày hôm nay, các con được vui vẻ cắp 
sách đến trường, được sống giữa tình yêu thương của gia đình - bạn 
bè - thầy cô...

Đây cũng là chuyến tham quan đầu tiên của các con - khi trở thành học 
sinh lớp 1, giúp các BMSers có những trải nghiệm cần thiết trong các 
hoạt động tập thể.

Lời hứa đấu năm của các 
BMSers khối 5 tại Văn Miếu 

Quốc Tử Giám 
Năm học lớp 5 là một dấu mốc 
quan trọng trong quá trình trưởng 
thành của các BMSers. Có rất nhiều 
quyết tâm, lời hứa và mục tiêu của 
các con trong năm học đặc biệt này. 
Để hiện thực hóa các quyết tâm ấy, 
trường Tiểu học Ban Mai tổ chức 
hoạt động tham quan Văn Miếu Quốc 
Tử Giám với chủ đề “Lời hứa đầu 
năm” dành cho học sinh khối 5 vào 
sáng 28/8.

 
8h30, đoàn có mặt tại Văn Miếu. Sau 
phần dâng hương của các thầy cô, 
lời hứa của cô Lê Hiền - Trợ lý BGH, 
đại diện GVCN khối 5 - về một năm 
học dành trọn tâm huyết và những 
cố gắng cao nhất cho các con học 
sinh đạt kết quả cao - là phần đọc lời 
hứa của chính các BMSers. Bạn nào 
cũng thể hiện những quyết tâm cho 
năm học mới: Đạt giải các cuộc thi 
cấp Thành phố, cấp Quốc gia; có thể 
đỗ vào các trường THCS chất lượng 
cao...

 

Bên cạnh đó, các bạn học sinh khối 
5 còn được nghe cô hướng dẫn viên 
thuyết trình lịch sử Văn Miếu, những 
gương mặt trạng nguyên làm rạng 
danh nước nhà, những điển cố điển 
tích về các vị vua, các danh nhân có 
liên quan đến trường Đại học đầu 
tiên của Việt Nam.
   
Đây là hoạt động có ý nghĩa giúp các 
con học sinh lớp 5 định hướng mục 
tiêu rèn luyện, học tập trong năm học 
2015-2016.
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 * Chiều 15/8: “Ngày hội CMHS đầu 
năm học 2015 - 2016”mang đến cho 
CMHS cái nhìn tổng quan về nhà trường. 
chương trình học tập, cũng như có cơ 
hội chứng kiến sự trưởng thành của con 
mình. Đặc biệt, các con học sinh có dịp 
trực tiếp chia sẻ với cha mẹ về tuyên 
ngôn sứ mệnh của bản thân nói riêng 
cũng như của cả lớp nói chung. Tuyên 
ngôn sứ mệnh này được các con cụ thể 
hóa bằng mục tiêu và kế hoạch hành 
động của mình trong năm học mới.

* Ngày 17/8: Hàng trăm BMSer đã được 
tặng quà và vinh danh đạt thành tích cao 
trong cuộc thi TOELF JUNIOR CHAMPI-
ON cấp trường đầu năm học 2015 - 2016

* Ngày 22/8: Diễn ra buổi tập huấn về 
phần mềm thiết kế bài giảng E-Learning 
dành cho các thầy cô trong trường do cô 
Trần Thị Thảo thực hiện.

* Ngày 31/8: Diễn ra kỳ thi HSG cấp 
trường lớp 9.
    
* Ngày 05/9: Tưng bừng Lễ khai giảng 
năm học 2015-2016.

* Ngày 07/9: 9 bạn Chi đội trưởng đã 
thay mặt các lớp cùng ký cam kết chấp 
hành luật an toàn giao thông  trong giờ 
chào cờ, cthực hiện khẩu hiệu “Thay đổi 
văn hóa giao thông – bắt đầu từ chính 
bạn!”

* Sáng 12/9: 4 học sinh trường THCS 
Ban Mai gồm: Nguyễn Tùng Lâm (7A1), 
Nguyễn Anh Vũ (8A1), Nguyễn Ngọc 
Anh (8A1) và Vũ Thúy Ngọc (8A2) đã 
tham gia giải chạy việt dã quận Hà Đông, 
hưởng ứng giải chạy Báo Hà Nội mới mở 
rộng lần thứ 42 - Vì hòa bình.

* Sáng 22/8, các bậc cha mẹ đã có một 
ngày hội nhiều ấn tượng tại trường Mầm 
non Ban Mai. Đến với ngày hội CMHS 
đầu năm học 2015-2016, các bậc cha mẹ 
đã tìm hiểu rõ hơn về những điều con sẽ 
học trong năm học này, cùng con tham 
dự Lễ Khai giảng và Trung thu, cũng như 
sự hợp lực và cách thức phối hợp của 
gia đình – nhà trường quan trọng như thế 
nào. 

* Ngày 26/8: Cuộc vận động sáng tác ca 
khúc về “7 thói quen để trẻ trưởng thành” 
được phát động trong toàn trường. Ca 

khúc “Thói quen này là của chúng mình” 
– dựa trên nền nhạc của ca khúc “Trái 
đất này là của chúng mình” – do khối 
Nhà trẻ viết lời mới, đã  trở thành bài hát 
chính thức cho Lễ Khai giảng năm học 
2015-2016. 

 * Sáng 5/9, tại TTTCSK diễn ra Lễ Khai 
giảng dành cho hơn 500 bạn nhỏ khối 
Mầm non. Với chủ đề “Sống chủ động”, 
Ban Mai hướng mỗi học sinh trở thành 
một đại sứ văn hóa, biết làm chủ tri thức, 
làm chủ kỹ năng của bản thân, chủ động 
hòa mình với gia đình Ban Mai.

 
* Từ 8/9/2015 - 7/1/2016, CLB The 
Light Mầm non (Kỳ 1 - năm học 2015-
2016) được triển khai nhằm giúp Bé hòa 
mình vào các hoạt động tập thể, khơi 
gợi, phát triển ngôn ngữ, năng khiếu 
nghệ thuật, sự tự tin và tư duy sáng tạo 
của bản thân.  Các Club gồm có; Múa 
Ballet, Taekwondo, Aerobic, MTST, Đàn 
Organ, Tiếng Anh, Cờ Vua, FasTracKids, 
Soroban, Con Học Giỏi, Khoa học vui, Kỹ 
năng sống. 

        TIN VẮN TIỂU HỌC
* Chiều 16/8, Ngày hội cha mẹ học sinh 
đầu năm học 2015-2016 được tổ chức, 
giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ mục tiêu 
năm học, chương trình học của học sinh, 
sự phối hợp giữa phụ huynh và giáo viên 
trong việc giáo dục học sinh, xây dựng 
Hội đồng cha mẹ học sinh cấp lớp.
 
* Sáng 21/8, tại Cung thể thao dưới nước 
Mỹ Đình đã diễn ra Lễ tổng kết khóa bơi 
“Chinh phục đường đua xanh” dành cho 
học sinh khối 5. Sau khóa bơi, hơn 95% 
các BMSer đã có thể “làm bạn với nước” 
một cách tự tin và làm chủ bản thân. 20 
bạn đạt thành tích xuất sắc nhất đã được 
vinh danh tại buổi lễ. 

* Ngày 23/8, CBGV Hệ thống giáo dục 
Ban Mai tập huấn cùng đoàn chuyên gia 
kỹ năng sống đến từ Australia về các 
nội dung: Rock: Tôn trọng - Kỉ luật - Tự 
tin - sự Tử tế; Hành vi và quản lí hành vi; 
Chuyển tiếp lớp học và lắng nghe bằng 
cả cơ thể...

* Sáng 27/8, hơn 200 học sinh khối 1 
viếng thăm Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

* Sáng 28/8, học sinh khối 5 tham quan 
và dâng hương tại Văn Miếu Quốc Tử 
Giám với chủ đề “Lời hứa đầu năm”.

  
* Chiều 28/8, học sinh toàn trường đã 
tích cực tham gia buổi Tổng vệ sinh, 
chuẩn bị cho Lễ Khai giảng năm học 
2015-2016. Không khí sôi nổi của hoạt 
động này góp phần nâng cao nhận thức 
của các bạn nhỏ trong việc bảo vệ môi 
trường, xây dựng nếp sống văn minh, và 
gắn kết tinh thân hoạt động tập thể. Hoạt 
động này đồng thời cũng là sự hưởng 
ứng cuộc Phát động phong trào Tổng 
vệ sinh môi trường trong trường học của 
PGD&ĐT quận Hà Đông.

* Sáng 29/8, buổi tập huấn về “Các bệnh 
khúc xạ và sơ cấp cứu Tai nạn thương 
tích trong trường học” do đoàn Y, Bác 
sĩ BV Mắt quốc tể DND; Cty CPPTCN& 
DVKHKT Bách Khoa phối hợp với phòng 
Y tế nhà trường tổ chức diễn ra tại 
TTTCSK. Buổi tập huấn giúp CBGV nhận 
biết được tầm quan trọng của công tác y 
tế học đường đối với sức khỏe học sinh, 
mối quan hệ khăng khít giữa CBGV và 
CBYT trong công tác chăm sóc sức khỏe 
học sinh. 

* Ngày 31/8: 2 đội tuyển của Ban Mai 
gồm: Nhóm 3 ngôi sao nhí; Nhóm Roly 
Poly tham gia chương trình Ngôi sao BiBi 
tại trường quay S10 - Đài THVN đều xuất 
sắc đạt 96/100 điểm và vào tiếp vòng 3 
của cuộc thi.  

* Sáng 5/9, Ngày hội Khai trường của 
học sinh khối Tiểu học – THCS diễn ra tại 

sân khấu ngoài trời trường Ban Mai để 
lại nhiều ấn tượng khó quên với các điểm 
nhấn: Sống chủ động, Nâng niu học sinh 
đầu cấp, Hát Quốc ca từ trái tim.

* Ngày ngày 12-13/9, sau khóa tập 
huấn chủ đề Let’s Dance cùng chuyên 
gia nước ngoài trong tháng 7 vừa qua, 
gần 20 gương mặt thầy cô tiêu biểu của 
Ban Mai tham gia khóa tập huấn này tiếp 
tục chia sẻ những điều tuyệt vời từ Let’s 
Dance tới toàn thể các thầy cô khác trong 
Hệ thống giáo dục Ban Mai. Làm thế nào 
để giải phóng tiềm năng mà chúng ta 
đang có, tìm ra “giai điệu” và tự tin “nhảy 
múa” theo cách riêng của chúng ta, và 
hơn thế nữa làm thế nào để giúp các con 
học sinh thân yêu cũng tìm ra “giai điệu” 
của riêng mình?  Hãy truyền cảm hứng 
đó tới học sinh để tất cả chúng ta cùng 
nhảy múa. Đó là thông điệp dành tặng 
các BMSers qua khóa tập huấn.

* Ngày14/9: Không khí mừng Sinh nhật 
thư viện Fujko.F.Fujio được diễn ra tại 
TTTCSK trong tiết chào cờ đầu tuần. 
Học sinh hào hứng khi được tìm hiểu 
về nguồn gốc ra đời, cũng như những 
chia sẻ của người cha đẻ chú mèo máy 
Doraemon. Buổi chiều, tại tất cả các lớp 
học đều được cắt bánh sinh nhật hình 
Doraemon. Trước đó, hàng trăm bài viết, 
thiệp, tranh vẽ của các BMSers đã được 
chia sẻ và trưng bày tại Thư viện.
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 Huy Hoàng - 3A4

Mai Dương - 3A4

Minh Khuê - 3A4

Gia Huy - 2A2

Hoàng Giang - 3A2

Tuấn Minh 3A2

Hải Anh - 5A5

Phúc Tuân - 3A2

Ngọc Mai - 3A4

Thiệp của  lớp 4A4

Tuyết Nga - 3A4

 Mừng sinh nhật thư viện 
Fujko.F.Fujio tròn 5 tuổi

Hạnh Như - 4A5
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* TRẦN HÀ SƠN (2A4): Mỗi lần lên thư viện là một 
lần em được đọc những cuốn sách hay và bổ ích. Khi 
bước vào thư viện, em thấy bạn Doremon nổi bật bên 
những cuốn truyện xếp ngăn nắp, những tác phẩm 
văn học bổ ích. Chúng giúp em trong học tập, đặc biệt 
là học tốt môn Văn. 

Những cuốn truyện còn làm chúng em thư giãn sau 
mỗi giờ học căng thẳng. Mỗi lần lên thư viện, em lại 
được chìm đắm vào trong từng trang sách thú vị. Cô 
thủ thư luôn nhiệt tình hướng dẫn em cách sử dụng, 
giữ gìn, nâng niu sách. Thư viện Fujiko.F.Fujio. là một 
kho tàng kiến thức, một thế giới mới ngay tại ngôi 
trường Ban Mai.

* NGUYỄN TRIỆU NGỌC LINH (2A4): Trường em là 
trường Tiểu học Ban Mai, là trường đạt Chuẩn Quốc 
gia. Trường em có một thư viện rất đẹp. Thư viện có 
tên là Fujko.F.Fujio. 

Trong thư viện có rất nhiều quyển sách hay và bổ 
ích. Các quyển sách được sắp xếp rất gọn gàng. Mỗi 
quyển sách là một chủ đề khác nhau. 
 Hàng tuần, chúng em đều được xuống thư viện đọc 
sách vào thứ 6. Thư viện là nơi để chúng em vui chơi 
và học tập. 

Em rất thích thư viện của trường Ban Mai, vì trường 
Ban Mai là ngôi nhà thứ hai của em.

Nếu như các ngành nghề khác đều có một ngày tôn vinh riêng của mình, thì với các BMSer, ngày 13/9 -  sinh 
nhật rhư viện Fujko.F.Fujio được coi là Ngày thư viện của riêng trường Ban Mai.

5 năm qua, thư viện Fujiko.F.Fujio luôn là điểm đến yêu thích của tất cả các con học sinh Hệ thống giáo dục Ban 
Mai, đã thực sự khích lệ tinh thần yêu sách của các con học sinh. Từ thư viện này, ý tưởng về chuỗi thư viện mang 
tên “The Morning” dành cho trẻ em các vùng khó khăn đã được triển khai. Đến nay, Ban Mai và các nhà tài trợ đã 
xây tặng 4 thư viện cho học sinh khó khăn cả nước, trong đó nơi xa nhất là tại trường THCS Hưng Phú B (Bạc Liêu). 
Hãy cùng xem các BMSers nói gì trong dịp kỷ niệm sinh nhật này nhé.

Thư viện Fujiko.F.Fujio - góc tâm hồn của các BMSers

* NGỌC TRÂM (3A6): Kính gửi thư viện Fujko.F.Fujio! 
Từ xưa đến nay, em không nghĩ là sinh nhật thư viện 
lại vui và tuyệt vời đến thế. Vào ngày thứ 4, em đã 
muốn lên thư viện, nhưng em phải đi học thêm. Em rất 
buồn.

Những ngày lên thư viện, em đã đọc  nhiều truyện 
tranh của bác Fujko.F.Fujio. Ở chỗ truyện Doraemon, 
em thích nhất là truyện không màu. Ngoài ra, em đọc 
những cuốn sách văn học cổ điển, hướng dẫn làm đồ 
ăn và lịch sử. Đối với em, thư viện Fujko.F.Fujio là một 
thế giới sách và  truyện. Em mong sinh nhật thư viện 
năm nào cũng là ngày tuyệt vời.
 
Chúc thư viện sẽ nhiều sách truyện hơn, yên tĩnh và sẽ 
mãi là thế giới sách của em. Tuyệt vời ông mặt trời!

* BÙI NGỌC KHÁNH (4A4): Con tên là Ngọc Khánh. Con 
đã học ở trường Ban Mai từ lớp Mầm non rồi. Nhưng chỉ 
đến khi lên lớp 1, con mới biết trường Ban Mai có thư viện.
 
Lúc đầu, con đã được cô Mai Liên dẫn lên, con ngạc nhiên 
vô cùng, cứ như trước mắt con là một biển sách ngập tràn. 
Đó không chỉ là sách về kiến thức, mà còn có những câu 
chuyện ngây ngô dễ thương cho những em bé vừa vào lớp 
1,2. Con nghĩ thư viện Fujko.F.Fujio sẽ là một phần trong 
học tập của chúng con, cho chúng con tri thức để vươn lên 
một tầm cao mới.

Con chúc sinh nhật thư viện thật vui vẻ.

NGUYỄN TRẦN MINH PHƯƠNG (2A7): Con rất thích lên 
thư viện để đọc sách. Bởi vì thư viện có rất nhiều các loại 
sách khác nhau và con có thể chọn quyển sách mà mình 
thích.Con có thể học được rất nhiều điều qua mỗi quyển 
sách. Nhờ vậy con có thể học giỏi hơn và hiểu biết nhiều 
hơn về cuộc sống xung quanh.

Nhân dịp sinh nhật thư viện, con xin kính chúc các thầy cô 
luôn mạnh khỏe và chúc thư viện ngày càng phát triển, có 
thêm  thật nhiều sách hay, bổ ích cho học sinh chúng con.

HÀ LINH (2A7): Ngày đầu tiên lên thư viện, con thấy mọi 
thứ rất lạ. Lạ hơn khi con đọc một cuốn sách, vì nó có một 
phép thuật kì diệu. Nó đã làm con biết rằng: thư viện là một 
sân chơi bổ ích của con. 

Con nghĩ rằng thư viện là nơi con học hỏi được rất nhiều 
điều. Con chúc thư viện sinh nhật vui vẻ.

LÊ ANH TUẤN (3A4): 
Ở trường em có một người bạn vô cùng thú vị. Đó là thư 
viện Fujko.F.Fujio. Thư viện có rất nhiều sách, truyện với 
nhiều thể loại khác nhau. Mỗi tuần em đều lên thư viện 
đọc sách. Bạn ấy luôn rộng mở cánh cửa để chào đón em. 
Em rất quý bạn ấy, vì đã cho em những kiến thức bổ ích, ý 
nghĩa để khám phá, hiểu thêm về cuộc sống.  

Em muốn nói với bạn ấy: “Mình rất vui vì bạn là bạn của 
mình. Chúc cậu luôn là niềm tự hào của các bạn Ban Mai”.
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   SÁNG MÙA THU (*)
(Tặng Nghé yêu và các bạn BMsers khối 1 - sáng 5/9/2015)

Cô giáo tươi xinh
Dắt  tay chúng con cùng chào lớp Một
Đón bao niềm vui bất chợt
Ùa vào mùa thu trong veo

Này cờ hoa, kìa các bạn hò reo
Ồ lạ quá... ánh mắt trẻ thơ náo nức
Cả đất - cả trời - cả mây - cả nắng
Tụ hết nơi đây, nói cười xôn xao

Sân trường thênh thang...
Mà lòng mẹ nao nao
Con đã tập bay
Như chim non chập chững rời cánh mẹ
Chủ động, tự tin và khỏe vui nữa nhé
Ban Mai xanh cho con lớn mỗi ngày!

----
(*): Là một phụ huynh của Ban Mai, mặc dù không đủ thời gian để dự toàn bộ Lễ 
khai giảng,  nhưng tôi thật sự ấn tượng và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ban 
giám hiệu, Ban tổ chức sự kiện, các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và cha mẹ học 
sinh, cùng các con đã góp công, góp sức  để buổi lễ diễn ra hoành tráng và thành 
công tốt đẹp.

Thay mặt cho các cha mẹ học sinh của khối 1 đầu cấp, tôi đã ghi lại một vài cảm 
xúc qua bài thơ này.

QUÀ TẶNG TÂM HỒN



Sáng 12/09/2015, hưởng ứng giải chạy Báo Hà Nội mới 
mở rộng lần thứ 42 - Vì hòa bình, học sinh trường THCS 
Ban Mai đã tham gia giải chạy việt dã quận Hà Đông. 

Tham dự có 4 bạn học sinh Nguyễn Tùng Lâm (7A1), Nguyễn 
Anh Vũ (8A1), Nguyễn Ngọc Anh (8A1) và Vũ Thúy Ngọc (8A2).  
Ngoài việc hưởng ứng theo cuộc vận động toàn rèn luyện thân 
thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, giải chạy còn là cơ hội cho các 
bạn học sinh có dịp cọ sát với những học sinh trường khác, 
chuẩn bị cho giải chạy sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh của hoạt động này.

Tinh thần BMSers tại  giải chạy Báo 
Hà Nội mới  mở rộng - lần thứ 42 

 
Tiết học Kịch nghệ của các BMSers lớp 6A2 

Lớp học Kịch nghệ là một phương tiện quan trọng giúp kích thích khả năng 
sáng tạo của học sinh trong việc giải quyết vấn đề, giúp học sinh tự đặt những 
câu hỏi về thế giới quan và về chính bản thân của các con. Quan trọng hơn, 
môn học này sẽ  giúp các con nâng cao khả năng giao tiếp, cung cấp cho các 
con một sân chơi để có thể thoải mái thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và ước mơ 
mà các con ít có dịp sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Các BMSers cấp Tiểu học và THCS trong Hệ thống giáo dục Ban Mai đều có 
cơ hội được trải nghiệm với môn học tuyệt vời này.
Mời các bạn cùng “zoom” vào một vài khoảnh khắc trong giờ kịch nghệ của 
các bạn học sinh lớp 6A2 - tiết học phân tích nhân vật và nhập vai vào nhân 
vật để trả lời phỏng vấn nhé.



Ngày Khai trường 
trong lòng các BMSer khối 5

Thấm thoắt nay đã là Lễ khai giảng lần thứ 5. Nhớ ngày 
nào tôi còn là cô bé ngơ ngác chưa đọc được những lời 
chào mừng dịp lễ khai giảng. Giờ tôi đã là cô học trò cuối 
cấp Tiểu học với nhiều cảm xúc riêng trong sự kiện trọng 
đại này.

Trong tiết trời thu Hà Nội, không khí mát mẻ và thoáng đãng, 
sân trường được trang hoàng lộng lẫy với cờ hoa và biểu ngữ. 
Năm nay, bài nhảy “Dope”gây cho tôi những xúc cảm phấn 
khích nhất. Giờ đây khi ngồi viết lại những dòng này, trong tôi 
còn hiện rõ hình ảnh, âm thanh, và không khí ấy.

Trên sân khấu, khoảng 20 bạn nam nữ vũ công, khoác trên 
mình những bộ quần áo rất phong cách (áo phông đen, gi-ne 
trắng với quần sọc jean), đắm mình trong vũ điệu hip-hop tiếng 
Hàn. Bên dưới, cả nghìn học sinh trong đồng phục Ban Mai 
cùng hát, hò reo theo tiếng nhạc đu đưa, bắt chước động tác 
vũ công. Lướt qua hàng ghế các em học sinh lớp Một, tôi thấy 
các em vẫn còn bỡ ngỡ, rụt rè, song ánh mắt mở to rạng ngời 
toát lên vẻ háo hức.

Thả bóng ước nguyện kết thúc cho nghi lễ khai giảng. Tôi 
dường như không còn nghe rõ các tiếng xung quanh. Hơi 
nhắm mắt, tôi tự nhủ với mình sẽ cố gắng đạt những thành tích 
bay cao, bay xa như những trái bóng kia.

Sau khai giảng, mẹ chụp cho tôi và các bạn mấy bức hình để 
lưu lại những khoảnh khắc của sự kiện này. Tuy nhiên tôi đã 
giữ riêng cho mình cảm nhận vê điệu nhảy “Dope” đầy sôi 
động đã truyền năng lượng và cảm hứng cho tôi – cô học trò 
cuối cấp. Tôi yêu và sẽ lưu giữ mãi những giây phút kỷ niệm 
đẹp đẽ về lễ khai giảng năm học 2015-2016 tại Ban Mai

HOÀNG MAI (5A5)
  Không khí trong lành của mùa thu thật tuyệt cho buổi 
khai giảng năm học mới đầy háo hức tưng bừng của 
chúng em. Trước cổng trường là một chiếc thảm đỏ trải 
dài cùng các thầy cô đứng chào đón chúng em. Ai cũng 
diện những bộ đồ đẹp nhất của mình. 

Buổi lễ bắt đầu. Những bạn chim dường như cũng hòa theo 
giọng hát của chúng em. Những cô gió, chị mây như cũng 
muốn ghé thăm xem không gian trường lớp của em hôm nay 
được trang trí thật đẹp. Cậu bé tia nắng thì thích nô đùa tung 
tăng với các em khối Mầm non, vội trở về khu sân khấu để 
chào đón các em lớp Một trong phần “Nâng niu học sinh đầu 
cấp” của buổi lễ. Rồi hàng nghìn người cùng hòa chung giai 
điệu của bài hát Quốc ca, trang nghiêm đầy tự hào. 
    

Sau buổi lễ có rất nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, nhưng em 
thích nhất phần Thả bóng ước nguyện. Những quả bóng bay 
lên bầu trời bao la xanh thẳm, đi tìm bạn, mang theo những 
mẩu giấy bé xinh có trên mình mơ ước của chúng em.

Em rất vui được tham dự Lễ khai giảng. Ngày hôm đó là ngày 
vui nhất của em.

THU HÀ (5A4)

Mùa thu, mùa của hoa cúc vàng, của hương cốm mới 
thơm dịu. Và mùa thu cũng là mùa để nhắc học sinh nhớ 
đến Ngày khai trường.

Để có một buổi khai giảng trang trọng và nhiều ý nghĩa, toàn 
trường từ thầy cô giáo đến các bạn học sinh ai cũng hồi hộp. 
Các lớp học được trang trí, đã đẹp càng thêm đẹp. Chúng em 
tập hát Quốc ca, tập nghi thức Đội và những tiết mục văn nghệ 
hấp dẫn chuẩn bị cho Ngày khai trường. Cuối cùng ngày 5/9 
đã đến.  Sáng hôm ấy, em mặc bộ đồng phục mới, đeo khăn 
quàng đỏ đến trường. Vẫn là con đường đó, nhưng hôm nay 
em cảm thấy mọi thứ đều mới lạ. Bầu trời trong xanh hơn. Trên 
đường tấp nập phụ huynh, học sinh tới trường. Nhìn các thầy 
cô và các bạn học sinh, ai cũng tươi vui rạng rỡ...
    
Tiếng trống khai trường vang vang, báo hiệu một năm học mới 
bắt đầu. Chúng em thả ước mơ theo trái bóng bay lên. Em lắng 
nghe tiếng trống và tự nhủ sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để có 
một năm học thành công.

TRUNG HIẾU (5A5)

 Hôm nay, trong không khí tưng bừng của buổi Lễ khai 
giảng năm học mới, lòng em lại rộn lên cảm giác nôn nao, 
háo hức.

Buổi Lễ khai giảng năm nay được tổ chức ngắn gọn, nhưng đã 
để lại trong em những hình ảnh vô cùng thân thương. Thời tiết 
ngày Khai trường thật là mát mẻ, mang theo một chút se lạnh 
trong làn gió và những tia nắng vàng màu hoa cúc. Em cũng 
như bao bạn học sinh khác say sưa ngắm nhìn màn diễu hành 
của đội Quốc kỳ với những lá cờ bay phấp phới. Tiếng nhạc 
bài hát Quốc ca vang lên. Rồi tiếng trống khai trường rộn rã. 
Những chùm bóng ước nguyện do chính chúng em thả lên trời 
cao, mang theo bao điều mơ ước với lời hứa quyết tâm sẽ học 
thật tốt trong năm học này.

 Ngày khai trường quả là một ấn tượng sâu đậm trong trái tim 
lứa tuổi học trò, mang theo bao hoài bão trên con đường đến 
với tương lai. Và đó sẽ là một ngày không bao giờ quên trong 
lòng mỗi bạn học sinh.

                                                             TÙNG ANH  (5A4)
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