


16 năm làm nghề dạy học, 16 chuyến đò đầy đã 
qua sông và cũng đủ 16 lần được háo hức, vui mừng 
chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam. 

20/11 năm nay đã đến rất gần với tất cả các thầy cô giáo 
– những đồng nghiệp yêu quý của tôi. Chắc hẳn mỗi 
thầy cô cũng như tôi lại dâng lên những cảm xúc khó 
tả… Đó là những cảm xúc mong nhớ, tiếc nuối về thời 
đi học đã qua, là những kỷ niệm về thầy cô và những 
người học trò cũ. Đó là mong muốn được trở về mái 
trường xưa, là hạnh phúc khi nhận được những lời chúc 
mừng của học trò yêu quý…
 

Thật hạnh phúc khi được là người đưa đò qua sông 
rồi thấy học trò của mình học giỏi trưởng thành. Tôi rất 
muốn nhắn nhủ đến các học trò thân yêu của mình rằng: 
“Người thầy không thể nào dạy tốt được khi không có 
sự hỗ trợ, hợp tác tốt từ phía học sinh. Chính các em là 
nguồn cảm hứng là động lực đến trường và là niềm vui, 
niềm hạnh phúc của thầy cô giáo”.

Tôi yêu nghề giáo bởi tôi yêu những ánh mắt thơ ngây, 
những ánh mắt biết nói của học trò. Tôi yêu vẻ bỡ ngỡ 
đầy tò mò, ham hiểu biết và ưa khám phá. Tôi muốn là 
một nấc thang quan trọng trong những bước đi đầu tiên 
nhưng cũng thật vững chắc của các con học sinh. 

Với người giáo viên, không gì hạnh phúc hơn khi thấy 
học sinh của mình trưởng thành mỗi ngày. Thời gian trôi 
qua, có thể chúng ta không thể nhớ hết những học trò 
của mình, nhưng chắc chắn có những học sinh đã để lại 
cho chúng ta nhiều kỉ niệm và tự hào. Với tôi cũng vậy. 

Năm học 2012 – 2013, về Ban Mai, tôi ấn tượng ngay 
với cô bé Hà Trang lớp 5A6. Hà Trang là một cô bé 
ngoan ngoãn, xinh xắn, dễ thương và đặc biệt là con 
có niềm đam mê học tập. Nhờ niềm đam mê đó con đã 
đạt 2 Huy chương Vàng toàn Quốc cuộc thi Violympic, 
IOE. Hà Trang cũng đỗ trường Amsterdam Hà Nội với số 
điểm rất cao, xếp thứ 8 trên gần 4000 thí sinh tham dự 

thi năm đó.
Năm học 2013 – 2014, lại là một cảm xúc mới. Học trò 
trong lớp tôi chủ nhiệm có rất nhiều bạn nam láu lỉnh, 
nghịch ngợm nhiều lúc khiến các cô giáo phải đau đầu, 
nổi bật trong đó là bạn Nguyễn Tùng Lâm. Tôi luôn trăn 
trở một điều: Làm thế nào để truyền được cảm hứng học 
tập cho các bạn học sinh, làm thế nào để học sinh biết 
yêu quý và tôn trọng nhau. 

Và rồi tôi bắt đầu bằng việc dành nhiều thời gian chia 
sẻ, chuyện trò với học sinh. Điều bất ngờ đã đến với tôi 
khi tập thể lớp có nhiều tiến bộ và tôi nhận được nhiều 
lời cảm ơn từ Cha mẹ học sinh. Niềm vui vỡ òa khi cuối 
năm đó nhiều bạn đạt thành tích cao trong học tập. Đặc 
biệt Tùng Lâm đã đạt giải Nhì Violymic cấp Quận và 
được tham gia thi cấp Thành phố.

Năm học 2014 – 2015 là năm học đáng nhớ nhất. Học 
sinh trong đội tuyển của tôi đã đạt kết quả cao hơn cả 
những gì tôi mong đợi. Tuấn Kiệt, Đình Anh ít nói, điềm 
đạm, Thùy Dương dịu dàng, khiêm tốn đã làm nên thành 
công rực rỡ trong kì thi Violympic cấp Quốc gia. Các con 
đã giành 1 Huy chương Vàng; 1 Huy chương Bạc và 1 
Huy chương Đồng. Cũng năm học này, 5 bạn đã đỗ vào 
trường chuyên Ams Hà Nội bằng việc các con tích lũy 
được nhiều điểm thưởng qua các kì thi. 

Ba năm gắn bó với ngôi nhà Ban Mai là 3 năm tôi có 
được niềm vui lớn đó là được chứng kiến từng lứa học 
trò của mình thành công và trưởng thành. Cảm ơn Ban 
Mai, cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã luôn bên cạnh tôi.  
Cảm ơn các con học sinh đã trở thành động lực để cô 
thêm yêu, sống hết mình với đam mê trong nghề giáo.

  LÊ THỊ HIỀN
(Trợ lý BGH khối Tiểu học, GVCN 5A2)   

 HỌC TRÒ LÀ CẢM HỨNG GIÚP THẦY CÔ YÊU NGHỀ

Cô Lê Hiền cùng các cô trong BGH nhà trường với 
Tuấn Kiệt, Thùy Dương, Đình Anh - 3 niềm tự hào lớn của

 Ban Mai trong năm học 2014 - 2015.



Cảm ơn - vì bạn đã 
là một người Thầy

Dù trời đất xoay vần thế nào và đến bao lâu 
đi nữa, dù cuộc sống có nhiều biến động, đổi thay 
về tình cảm và cả đạo đức, thì niềm hạnh phúc và ý 
nghĩa thực sự của những người làm thầy vẫn luôn 
được cả xã hội nâng niu, trân trọng, hướng về, nhất 
là trong những ngày 20/11 về đến.
 
Cám ơn Thầy, vì Thầy đã lựa chọn cuộc đời trở thành 
một người thắp sáng tri thức cho mỗi em thơ.

Cám ơn Cô, vì Cô đã là cô giáo của con, cho con biết 
bao hành trang đầu đời quý giá, để ngày mai con bay 
giữa bầu trời rực những ước mơ.

Cám ơn Thầy, Cô - vì đã là thầy giáo, cô giáo của con 
tôi - những người làm cha làm mẹ thấy ý nghĩa cuộc đời 
trong sự trưởng thành, khôn lớn mỗi ngày của con...

Thật nhiều, thật nhiều những lời cám ơn, những tình 
cảm yêu thương như thế cứ tỏa lan nơi tháng 11. Có thể 
nói ra bằng lời, nhưng cũng có khi chỉ là một ánh mắt 
trìu mến, một cái ôm ấm áp tri ân, hay những tấm thiệp 
tự tạo, những dòng thư viết tay chân thành... 

Đó là bài ca cuộc sống vang ngân và luôn trong veo như 
sương sớm buổi mai dành tặng mỗi người Thầy.

Từ Hệ thống Giáo dục Ban Mai này, biết bao lớp học trò 
đã - đang - và sẽ cất cánh bay lên, bay xa khắp những 
phương trời. Có cánh chim trở lại, tìm về mái trường 
Ban Mai một thời tuổi thơ gắn bó, tìm lại mình trong ký 
ức, ánh mắt, tình cảm của bạn bè, thầy cô.  Có người vì 
những lý do riêng, không thể trở lại...

Dù không thể trở về, nhưng chắc chắn một điều khó 
lòng đổi thay: trong không khí 20/11 này, nhìn ánh mắt, 
nụ cười hạnh phúc của bao học trò khác bên thầy cô 
trên báo chí, truyền hình, internet, ai cũng sẽ chạnh 
lòng. Kỷ niệm òa lên. Ai cũng muốn được về lại bên 
những người thầy, người cô mà mình đã yêu, đã sống.

Bởi, lòng thầy cô luôn là nơi tìm về của muôn nẻo yêu 
thương...  

Bởi, hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời làm Thầy là nhìn 
thấy từng lớp học sinh của mình mỗi ngày trưởng thành, 
khôn lớn, bay cao.

Cảm ơn, vì bạn đã là một người Thầy!

BMSERS CONNECTION
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Chiếc nôi đầu đời cho con cất cánh bay cao
    “Ban Mai tên trường em đó, ơi chiếc nôi tuổi thơ em...”Lời bài hát đã ghi vào lòng cả gia đình mình, 

trong gần 8 năm qua, kể từ ngày con trai lớn bước 
vào ngưỡng cửa học đường - bắt đầu là học sinh 
lớp Một. Bài hát được cả nhà hát trên xe mỗi sáng 
bố mẹ đưa con tới trường, được con ngân cao 
giọng hát trước toàn thể hàng xóm trong các buổi 
sinh hoạt tổ dân phố...
 
Cho tới bây giờ, mình vẫn thấy thực sự may mắn khi 
ngày ấy – tháng 6 năm 2008, con trai lớn kịp thời tham 
dự kỳ tuyển sinh đợt cuối cùng (đợt 3) vào trường tiểu 
học Ban Mai – ngôi trường vẫn còn đang trong quá trình 
hoàn thiện những phòng học đầu tiên - khi hai vợ chồng 
mình tới tham quan và đăng ký tuyển sinh cho con.

Vẫn còn nhớ hồi ấy, nhà sắp chuyển từ Quận Hoàng 
Mai về Hà Đông, mình đã tìm hiểu rồi nhờ người quen 
xin giúp cho con sẽ vào học một trường tiểu học công 
lập được cho là tốt nhất ở Quận Hà Đông. Nhưng, nhờ 
tình cờ cô em dâu có dịp qua khu Văn Quán và được 
biết có một trường tư mới thành lập ở đây, cô em xin 
về cho mình tờ giới thiệu của trường. Thế rồi, 2 mẹ con 
đã quyết định bỏ đi du lịch hè với công ty mẹ năm đó, vì 
trùng ngày thi tuyển đợt cuối vào trường Ban Mai.

Cái duyên của con đến với Ban Mai là như thế, nơi con 
được học những chữ cái tiếng Việt đầu tiên, và cũng

 

là nơi con bắt đầu làm quen với Tiếng Anh, với những 
chương trình học ngoại khóa phong phú: cờ vua, bóng 
rổ, lớp học MC...

Cho đến đầu năm học lớp 5 – năm chuyển cấp của con 
- Bố Mẹ lại một lần nữa may mắn khi đã có sự lựa chọn 
sáng suốt và cho đến bây giờ vẫn thấy đó là một quyết 
định đúng đắn: không cho con đăng ký tuyển sinh vào 
bất kỳ trường cấp 2 nào khác, ngoài Ban Mai, trong khi 
gần như toàn bộ bạn bè cùng lứa, đều đăng ký thi vào 
rất nhiều trường cấp 2 khác trong địa bàn. Rất nhiều 
các phụ huynh khác đều thấy khá bất ngờ khi hỏi mẹ: 
“Cho con thi trường nào?” và nhận được câu trả lời 
chắc nịch: “Vẫn cho con học cấp 2 Ban Mai”.

“Chiếc nôi tuổi thơ” của anh lớn được “chuyển tiếp” cho 
em trai. Chỉ sau anh một năm, em được trở thành 
BMsers - khi mới được 26 tháng tuổi, với lớp nhà trẻ có 
cái tên rất dễ thương “Donald”. Hết 4 năm mầm non, em 
vào lớp Một, tự tin và hãnh diện vì em vẫn là BMsers.

Năm 2015 này, gia đình mình đón nhận 2 niềm vui rất 
lớn: một giải Quốc gia và một giải Toàn quốc. Không thể 
nói khác được: Ban Mai đã đem đến cho các con cơ hội 
để đạt được những kết quả đó.
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Chẳng thể giấu được niềm vui khoe con trên facebook, 
bạn bè của bố, của mẹ ở khắp nơi, trong và ngoài nước, 
từ miền Nam ra Bắc, không ít người hỏi: “Con bạn học ở 
trường nào thế?”, mình rất vui được trả lời: “Cháu học ở 
Ban Mai - một ngôi trường dân lập gần nhà”. Mọi người 
chúc mừng: “Trường đó hay đấy nhỉ!”.  

Cũng có lần, có người bạn bảo mình: “2 cậu con trai 
nhà bạn có vẻ hợp với Ban Mai nhỉ!”. Mình cười thầm 
mà rằng: “Đúng thế, nếu học ở trường khác, chưa chắc 
chúng đã được như ngày hôm nay”. 

Với mình, luôn nghĩ rằng: đứa trẻ nào cũng có năng kh-
iếu về một lĩnh vực nào đó và bố mẹ là người tạo ra cơ 
hội cho con phát triển năng khiếu của mình. Nhà mình 
đã chọn Ban Mai là môi trường cho con được thể hiện 
và khám phá bản thân mình như thế.
 
Càng ngày, mình càng thêm khâm phục những người 
đã sáng lập nên ngôi trường này, dù vẫn còn những 
thách thức cần vượt qua, đi tới để khẳng định ví trí của 
mình trong dòng chảy giáo dục.Mỗi lần có dịp được tiếp 
xúc, trực tiếp trao đổi, trò chuyện với các thầy cô trong 
Ban giám hiệu nhà trường, mình mới thấy các cô có một 
trí và lực tuyệt vời, để xây dựng và phát triển môi trường 
giáo dục tại Ban Mai như đến tận bây giờ.
 
Mình tự thấy mình là người mẹ may mắn, so với một số 
bậc cha khác cùng đang có con học tại ngôi trường này. 

May mắn vì mình có được mức độ hài lòng vừa khớp 
với những gì Ban Mai đang có. Chính vì lẽ đó, cho tới 
thời điểm này, dù ai nói ngả nói nghiêng, mình đây vẫn 
vững như kiềng ba chân, vẫn luôn tự hào vì là người mẹ 
có 

quyết định đúng đắn khi lựa chọn “chiếc nôi” Ban Mai 
để gửi gắm hai tài sản quý giá nhất của cuộc đời mình 
và luôn tự tin để cảm nhận được rằng: hai con giai luôn 
biết ơn mẹ đã cho con được học tại Ban Mai.  

Cách đây không lâu, khi cả nhà đang trên xe đón 2 con 
từ trường về nhà và trao đổi thông tin trường sắp có 
một cơ sở mới cho học sinh cấp 2 và sau này là cấp 3, 
cả bố và mẹ đã cùng mỉm cười, khi con trai bé thốt lên: 
“Cả đời con sẽ học ở Ban Mai”.
 
Với cha mẹ, còn gì vui hơn khi thấy các con yêu trường, 
yêu lớp! Một lời cảm ơn chân thành, sự tri ân sâu sắc, 
gia đình mình xin gửi tới toàn thể Ban giám hiệu, các 
thầy cô giáo cùng toàn thể các cán bộ trong trường - 
những người đem đến niềm vui tới trường cho các con 
hôm nay và ngày mai.
 

NGUYỄN THU HẰNG 

(PHHS bạn Hoàng Quân - 3A2, Tiểu học Ban Mai 
và bạn Hoàng Hùng - 8A1, THCS Ban Mai)
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* Xin chào cô giáo Hoàng Lộc. Quá trình công tác 
ở Ban Mai, bạn có những kỷ niệm nào đáng nhớ 
nhất?

- Tôi tình cờ biết đến Ban Mai trên một trang web, và là 
người nộp hồ sơ muộn nhất (vì ngay ngày hôm sau là 
lịch phỏng vấn tuyển dụng giáo viên). Khi đến với Ban 
Mai, tôi bị choáng ngợp vì môi trường học tập hiện đại, 
trang thiết bị đồng bộ, các thầy cô trong Ban lãnh đạo 
thân thiện, cởi mở.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi, ấy là năm đầu tiên làm 
công tác chủ nhiệm lớp 6 (2011). Mặc dù chưa bao 
giờ nói ra ngày sinh nhật của mình với học sinh nhưng 
không hiểu bằng cách nào đó mà các con biết được và 
còn bí mật tổ chức sinh nhật cho cô. 

Hôm ấy tôi đi công tác buổi sáng, đến trưa trở về 
trường. Khi cửa tháng máy vừa mở ra,  tôi bị bắt cóc 
ngay. Học sinh bịt mắt cô giáo dẫn đi về phía cửa lớp. 
Tôi chưa kịp định thần xem có chuyện gì xảy ra. Khi 
cửa lớp mở, nhạc bắt đầu nổi lên, học sinh chạy ra ôm 
cô và hát vang bài “Happy Birthday” khiến tôi xúc động 
vô cùng. Nhìn lên bảng là dòng chữ “Chúc mừng sinh 
nhật cô Lộc” được trang trí thật đẹp và cẩn thận. Chiếc 
bánh gato được thắp nến sáng lung linh. 

Tôi ôm từng học trò, nói lời cảm ơn không ngớt. Đó là 
kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ nhớ mãi. 

 * Con đường đến với nghề giáo của bạn như thế 
nào? Và quan điểm của bạn về nghề dạy học?

- Ngay từ nhỏ, tôi đã ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo. 
Và khi đã được đứng trên bục giảng, ước mơ ấy đã cho 
tôi niềm khao khát, đam mê và tình yêu đối với các con 
học sinh. Mặc dù với cấp học THCS cũng những khó 
khăn riêng vì các con đang trong giai đoạn phát triển 
tâm sinh lý nhưng mỗi khi đứng trước những ánh mắt 
trong sáng, thơ ngây của các con tôi lại quên hết những 
khó khăn và thấy mình tràn đầy nghị lực. Tôi biết rằng 
nếu không có lòng yêu nghề,  mến trẻ thì dù người 
giáo viên có kiến thức rộng và sâu bao nhiêu đi chăng 
nữa cũng khó có thể trở thành người giáo viên dạy giỏi 
được. Và điều cần thiết đầu tiên đối với mỗi người thầy 
là phải có phẩm chất đạo đức tốt, là tấm gương sáng 
cho các con noi theo.

Nghề giáo là một trong số những nghề cao quý trong 
xã hội. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai cũng có quan 
điểm giống nhau về nghề dạy học. Theo tôi, nghề 
dạy học đòi hỏi người thầy phải tích cực trau dồi rèn 
luyện đạo đức, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, giàu tình cảm, phải sống được 
“nhiều cuộc đời” - nghĩa là phải biết hóa thân vào thân 
phận từng học trò của mình để hiểu hoàn cảnh, mục 
đích hành động của trò từ đó nghĩ ra cách dạy, cách 
nâng đỡ, cách tha thứ và cách thuyết phục thành công. 
Người thầy giàu tình cảm luôn được trò thương, trò 
nhớ, gia đình học trò biết ơn.

Họ tên: Hoàng Thị Lộc – Giáo viên Ngữ văn.
Chức vụ kiêm nhiệm: Chủ tịch Công đoàn, 
Trưởng ban thanh tra nhân dân; Thư ký Hội 
đồng trường THCS Ban Mai.
Thành tích: Giải Nhất Giáo viên chủ nhiệm giỏi 
(GVCN), cấp THCS - Quận Hà Đông
Phương châm sống: “Khi em sinh ra mọi 
người thì cười riêng mình em khóc. Hãy sống 
sao để khi tạm biệt thế giới này, mọi người thì 
khóc, nụ cười mình em”.

Trò chuyện với cô Hoàng Lộc
 Giải Nhất cuộc thi GVCN giỏi bậc THCS cấp quận
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* Được biết trong tháng 10 vừa qua, bạn vừa giành giải 
cao nhất tại cuộc thi GVCN giỏi cấp Quận. Vậy bạn đã 
chuẩn bị cho cuộc thi này như thế nào, nhận ra thông điệp 
gì từ cuộc thi?  

- Năm học 2015 - 2016 thực sự là một năm học có ý nghĩa rất 
lớn đối với tôi. Được sự tin tưởng của Ban giám hiệu (BGH) 
nhà trường, của tập thể giáo viên trong trường, sau vòng thi 
cấp trường, tôi được chọn tham gia thi GVCN giỏi cấp Quận. 
Tôi rất vui mừng nhưng cũng thật lo lắng. Bởi lẽ ngoài phần thi 
lý thuyết những hiểu biết về Luật giáo dục, tìm hiểu các thông 
tư, điều lệ trường THCS và các quy định của ngành còn phải 
thực hiện phần thi thực hành dạy một tiết sinh hoạt tại lớp.

Sau khi bắt thăm được bài dạy, tôi đã dành rất nhiều thời gian 
để nghiên cứu bài, xác định rõ mục tiêu, nội dung kiến thức và 
phương pháp cần truyền thụ cho các em. Với đặc trưng của 
giờ sinh hoạt lớp theo định hướng đổi mới giáo dục phát huy 
tối đa vai trò của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm của hoạt 
động, việc chuyển tải các nội dung học tập đến với các em sao 
cho nhẹ nhàng là rất cần thiết. 

Chính vì vậy, bên cạnh việc hướng dẫn học sinh tổ chức hoạt 
động, tôi đã mạnh dạn cho học sinh đổi mới báo cáo theo hình 
thức tiểu phẩm và lập kế hoạch cho tuần học mới. Tuy nhiên, 
hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp của tôi có khác so với 
hướng dẫn tổ chức của Quận

 Tôi đã mang trăn trở của mình ra chia sẻ với cô Vân (trợ lý 
BGH – Phụ trách công tác chủ nhiệm). Thật may là tôi nhận 
được cái gật đầu đầy khích lệ . Cô Vân nói với tôi rằng “Quan 
trọng là mình dám mạnh dạn đổi mới, không đi theo lối mòn. 
Dù kết quả có thể sẽ không cao nhưng em hãy coi đó là một 
sân chơi, là cơ hội để mình học hỏi thêm kinh nghiệm”. Điều 
ấy đã tiếp thêm cho tôi biết bao động lực. Tôi bắt tay vào công 
việc trong tâm trạng vô cùng thoải mái.

 Với sự giúp đỡ của đồng nghiệp và sự cố gắng của bản thân, 
tiết dạy của tôi được Ban giám khảo đánh giá cao. Khi tham dự 
Hội nghị tổng kết cuộc thi GVCN giỏi, thật bất ngờ khi tôi được 
xướng tên được giải Nhất. Niềm vui sướng, hạnh phúc vỡ òa 
khiến tôi không dám tin là sự thật.

Tham dự Hội thi GVCN giỏi cấp Quận, với tôi đây là một vinh 
dự, một niềm hạnh phúc rất lớn. Nhưng hạnh phúc hơn cả là 
qua cuộc thi tôi đã trưởng thành lên rất nhiều, tôi đã nhận được 
sự chỉ bảo tận tình, sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo nhà trường 
và các bạn đồng nghiệp dành cho tôi. Đặc biệt cảm ơn Phòng 
giáo dục Quận Hà Đông đã tổ chức hội thi GVCN giỏi, tạo cho 
chúng tôi một sân chơi đầy trí tuệ và bổ ích.
 
*Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Thầy PHÓ NHÁY (thực hiện)

Trò chuyện
 với cô Hoàng Lộc...



 
 

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy đến với Ban Mai và 
trở thành “người Hà Đông” như là duyên ấn định trong 
cuộc đời...

Ngay khi vừa mới ra trường, tôi cũng như đa phần 
những bạn bè cùng trang lứa, loay hoay tìm - chọn cho 
mình một trường công lập (người ta hay gọi là công 
chức). Nhưng con đường ấy không mở ra để đón tôi... 
Hụt hẫng lớn nhất đầu tiên trong đời. Cảm giác “bị từ 
chối” thật khủng khiếp và kéo dài cho đến khi tôi gặp Ban 
Mai. 

Chị gái tôi năm đó cũng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm. 
Chị và một số bạn có thành tích tốt trong học tập được 
trường Mầm non Ban Mai đề nghị thử việc... Chị tôi thì 
đã có con đường khác, nhưng bạn thân của chị thì chọn 
đến Ban Mai... Chị bạn ấy thích Ban Mai đến nỗi ngày 
nào cũng nhắn tin, gọi điện rủ chị tôi ra “chơi một lần, 
kiểu gì cũng thích, cũng muốn làm việc ở Ban Mai”. Sau 
nhiều lần được mời gọi, chị em tôi tìm đến Ban Mai để... 
chơi.

Khi đến trường, nhìn thấy ngôi trường nằm bên trong 
hàng cây xanh mướt, tôi thực sự bị ấn tượng mạnh mẽ. 
Và càng bất ngờ hơn khi Ban Mai là một Hệ thống 
Giáo dục liên cấp... Mất 3 giây để tôi quyết định nộp 
đơn dự tuyển vào Ban Mai (ngày đó cũng ngây ngô lắm, 
chẳng biết là trường có tuyển không nhưng cứ làm hồ 
sơ). Và may mắn đã mỉm cười với tôi... Thấm thoát vậy 
mà đã 5 năm tôi gắn bó với “tình yêu sét đánh” rồi. 

5 năm gắn với bao kỉ niệm vui buồn. Vui vì mình đã 
được, đã có tất cả từ chuyên môn, tinh thần, mối quan 
hệ đến cả vật chất nhờ Ban Mai. Thỉnh thoảng giữa niềm 
vui lại có nỗi buồn xen cắt; buồn vì có khi mình chưa làm 
tốt như nhiều người mong đợi... 

Nhưng có lẽ đáng nhớ nhất trong 5 năm đó là tôi đã trải 
qua một mảng tối do chính tôi tạo nên - nhưng nhờ có nó 
mà tôi mới nhận ra nhiều giá trị từ đây; nhờ có nó mà tôi 
mới thấy có biết bao người, từ bạn bè đồng nghiệp đến 
các chị, các cô trong Ban lãnh đạo luôn bên cạnh, sẵn 
sàng hỗ trợ, giúp đỡ tôi vô điều kiện. Và tôi tin chắc rằng, 
không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai khi đến và trở thành 
người Ban Mai cũng được đón nhận những tình cảm 
chân thành ấy, vì “Ban Mai là một gia đình…”.

Cũng là sự “hợp lực” ấy mà tôi có được may mắn khi đạt 
giải Nhì trong hội thi Giáo viên giỏi chuyên đề của Quận 
Hà Đông năm học 2015 - 2016. Trong cả quãng thời gian 
chuẩn bị dự thi tôi đã được cô Dung, chị Nương, các chị 
em trong tổ và cả những thầy cô ở bộ phận khác trong 
trường luôn hết mình giúp đỡ cả về tinh thần, công sức 
lẫn trí tuệ... Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn 
thật nhiều tới tất các anh chị em.

Với nghề làm thầy, tôi luôn tâm niệm rằng: sứ mệnh của 
tôi là truyền đạt những kiến thức khoa học cho các con 
học sinh. Ý nghĩa hơn hết, tôi được cùng các đồng 
nghiệp của mình, các bậc cha mẹ học sinh “thiết kế” cho 
đời những tâm hồn đẹp bằng sự chân thành và những gì 
bình dị nhất! 

Mỗi thành viên công tác tại mỗi bộ phận trong gia đình 
Ban Mai đều là những nhân tố không thể thiếu trong câu 
chuyện thành công của tôi ngày hôm nay. Nói chẳng 
quá vì sự thật “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”. 
Với niềm tin, tình cảm mọi người dành cho, tôi sẽ nỗ lực 
từng ngày để chẳng được mười phân thì cũng sẽ được 
tám, chín phân. (cười)
 
Tháng 11, tháng của những người thầy đã đến. Tôi kính 
chúc tất cả các thầy cô giáo của Hệ thống giáo dục Ban 
Mai nói riêng và các thầy cô giáo đang công tác trên mọi 
miền Tổ quốc luôn mạnh khỏe, thành công và vững tay 
chèo!

CẢM ƠN VÌ BẠN ĐÃ LÀ MỘT NGƯỜI THẦY! 

NGUYỄN THỊ TRANG (GVCN 4A3)

Tại cuộc thi Giáo viên giỏi (chuyên đề Thanh lịch, văn minh) của Quận Hà Đông, cô giáo Nguyễn Thị Trang 
(tổ 4) của Ban Mai đã để lại nhiều ấn tượng cùng giải Nhì của cuộc thi. Trong không khí đầy ý nghĩa của ngày 
20/11 này, BMSers Connection trân trọng kính mời quý độc giả cùng đến với đôi dòng tâm sự của cô Nguyễn 
Thị Trang.

5 năm - “tình yêu sét đánh” với Ban Mai
GƯƠNG MẶT TRANG BÌA
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“Đối với tôi hạnh phúc là luôn có tình yêu 
thương, sự chia sẻ của gia đình, đồng nghiệp, bạn 
bè”. Đó là quan điểm về cuộc sống của cô Nguyễn 
Thị Mai -  Giáo viên khối Kitty, trường Mầm non Ban 
Mai.

Liên tiếp trong 2 năm học vừa qua, cô đã xuất sắc giành 
được giải Cành Mai Vàng – danh hiệu cao quý danh 
tặng Cán bộ, giáo viên xuất sắc nhất của của Hệ thống 
Giáo dục Ban Mai. Cô cũng đạt danh hiệu giáo viên chủ 
nhiệm xuất sắc năm học 2014-2015.  Phóng viên Sơn 
Ca đã có cuộc trò chuyện cùng chủ nhân của những 
thành tích ấn tượng này.

* Bạn có thể nói gì về ngôi nhà Mầm non Ban Mai mà 
bạn đang gắn bó?

- Ban Mai là ngôi trường đầu tiên tôi đặt chân tới khi 
vừa mới ra trường. Khi ấy, Ban Mai cũng vừa tròn 1 
năm thành lập. Suốt 4 năm qua, tôi nhận ra giữa mình 
và Ban Mai có một mối duyên sâu đậm nào đó mà tôi 
cũng không thể lý giải nổi. Tôi chỉ biết rằng: tôi yêu ngôi 
trường này vì tất cả mọi điều nơi đây - một ngôi trường 
thân thiện và giàu tình yêu thương.

Ở Ban Mai, người cho tôi nhiều kinh nghiệm sống  nhất 
đó chính là chị khối trưởng Phan Thanh Hoa. Chị là một 
người vui tính, dễ gần và tận tình, đồng hành cùng tôi 
suốt 3 năm làm việc khi tôi ở khối Mickey. Không chỉ 
với tôi mà tất cả các thành viên trong khối đều được chị 
quan tâm và nhiệt tình chỉ bảo trong công việc cũng như 
trong cách giao tiếp hàng ngày. Dù tôi chưa một lần nói 
cám ơn chị nhưng trong thâm tâm tôi rất yêu quý, biết ơn 
và trân trọng chị rất nhiều.

*Tình yêu với nghề nhiều như vậy. Hẳn nghề dạy học 
cũng là ước mơ từ nhỏ của bạn?

 

- Ngay từ hồi là học sinh, mơ ước của tôi là trở thành một 
cô giáo dạy văn. Tôi không ngừng nỗ lực để thực hiện 
mơ ước ấy của mình. Nhưng cuộc sống nhiều khi không 
như ta mong muốn và ước mơ ấy đã không thành hiện 
thực. Song dường như có duyên với nghề giáo, tôi lại trở 
thành một giáo viên Mầm non. Điều này như một món 
quà và mơ ước mới mà cuộc sống đã mang lại cho tôi. 
Tôi như tìm thấy chính mình trên con đường chăm sóc 
và giáo dục những mầm non nhỏ nhất của đất nước.

*Vậy quan điểm của bạn trong dạy học là gì? Và kỷ 
niệm nào với bạn là đáng nhớ nhất?

- Là một giáo viên mầm non nên quan điểm dạy học của 
tôi cũng rất đơn giản: Điều quan trọng nhất là làm cho 
học sinh cảm thấy yêu thích mỗi khi đến lớp, yêu thích 
những bài học bổ ích theo cách đơn giản mà các con 
hiểu. Các con cảm thấy hạnh phúc và coi lớp học như 
ngôi nhà thứ 2 của mình để thỏa sức học hỏi, sáng tạo 
và thể hiện mình.

Kỷ niệm với Ban Mai thì thật nhiều, nhưng có lẽ những 
kỷ niệm tôi thấy đáng nhớ nhất là những ngày làm việc 
ở khối bé. Khi ấy, tôi đón các con mới nhập học lần đầu 
tiên. Các con khóc nhiều, thậm chí có phụ huynh cũng 
đứng ở ngoài cửa ngó và khóc theo con mà không dám 
vào vì sợ con không theo được lớp. Những ngày đó quả 
thật vất vả, nhưng cũng mang đến cho những người giáo 
viên mầm non chúng tôi rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, và 
trưởng thành hơn trong công việc. Sự tin tưởng và chia 
sẻ, đồng hành của các bậc phụ huynh mỗi ngày càng 
tạo thêm dộng lực để tôi và bạn bè đồng nghiệp thêm 
vững bước trong nghề.

TRỞ THÀNH CÔ GIÁO MẦM NON 
 - MÓN QUÀ CUỘC SỐNG DÀNH TẶNG CHO TÔI NGƯỜI BAN MAI
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Từ nhỏ tôi đã mơ ước trở thành cô giáo. 
Như một duyên tình cờ mà cho đến tận 
bây giờ tôi vẫn luôn yêu say mê và đắm 
đuối với nghề mà tôi chọn.

Tôi yêu nghề bởi những tâm hồn, những ánh 
mắt , những nụ cười trẻ thơ mỗi ngày đến 
lớp.Tôi yêu nghề bởi tôi được làm bạn, bầy 
trò vui đùa chạy nhảy, dỗi hờn cùng con nít.
Tôi yêu nghề bởi tôi có thể làm cho các em 
thay đổi mỗi ngày. 

Tôi biết tôi là một cô giáo khá nghiêm khắc 
với học trò. Đã nói là làm, cô trò luôn cùng 
nhau đặt mục tiêu và quyết tâm thực hiện. 
Làm tốt đương nhiên cô sẽ thưởng còn 

không con tự suy nghĩ và lựa chọn hình phạt 
cho mình. Cô trò luôn giao ước với nhau như 
vậy nên mọi công việc phối hợp của cô trò 
đều rất tích cực.

Tôi hiểu học trò của tôi. Lớp 5, con đã lớn, 
cái tuổi dở dở ương ương, cái tuổi hay mắc 
lỗi, cái tuổi thích thì nói, thích thì cười, thích 
thì ăn, thích thì chơi đừng hòng mà ép này 
không phải dễ nghe lời. Nhưng cô trò tôi hay 
lắm, thỉnh thoảng cô trò tâm sự, thỉnh thoảng 
lại họp nóng, thỉnh thoảng ngồi đối thoại trực 
tiếp trò chuyện hay viết thư cho nhau cũng 
hiểu khối vấn đề. Thì ra mình cũng giống 
như các bạn ấy, chỉ thích khích lệ, động viên 
nếu được khen có thể sướng âm ỉ cả tuần. 
Đơn giản vậy thôi mà.

Và cứ thế, mỗi ngày qua đi lại dệt thêm 
những kỉ niệm, những thành công lớn nhỏ. 
Bến đỗ của cuộc đời tôi là những ước mơ trẻ 
nhỏ được bay lên!

NGUYỄN THỊ MINH HẰNG (GVCN 5A4)

 M U Ô N  N Ẻ O 
T Ì M  B Ế N  Đ Ỗ

N H Ữ N G  C Á N H  T H Ư  5 A 4
NGUYỄN MINH KHUÊ: Con cám ơn cô vì đã tiếp cho 
con năng lượng để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. 
Cảm ơn cô vì cô đã cho con những bài học hay, những 
giây phút con có thể tỏa sáng, khẳng định chính bản thân 
mình. Con yêu cô vì chính sự nhiệt huyết của cô, giọng 
nói ấm áp, một trái tim nhân hậu, hiền từ đấy cô ạ! Để 
chứng tỏ là con yêu cô nhiều, con hứa sẽ là một học sinh 
ngoan, gương mẫu, luôn biết vượt qua chính mình để tiến 
bộ từng ngày.    

NGUYỄN NHẬT QUANG: Con cảm ơn cô vì các tháng 
qua, cô đã cố hết sức lực để truyền lại các kiến thức cho 
chúng con. Tình cảm của cô dành cho chúng con là một 
thứ con không thể đền đáp lại… Cho dù sau này thế nào 
đi nữa, thi cô vẫn mãi là cô giáo của con, là người mẹ thứ 
2 của chúng con.                          

PHẠM VĂN HẢI ANH: Qua 4 tháng học với cô Hằng, con 
trưởng thành hơn rất nhiều. Con đã có kiến thức hơn về 
cuộc sống với  7 thói quen. Cô dạy cho con cách viết văn 
hay, cách làm toán đúng. Có một điều con muốn nói với 
cô: Con yêu cô nhiều lắm, cô à!

Cô luôn động viên và khích lệ chúng con. Con là một cậu 
bé hay gọi “Cô ơi cô”, hoặc nói chen vào – nhưng con 
đã sửa được tính xấu đó. Cô luôn giữ lại tác phẩm của 
chúng con, coi nó như một món quà.  Chúng con lại hời 
hợt khi cô bị ốm. Lúc cô sang Hàn Quốc, con nhớ cô lắm 
luôn.  Cô luôn thức trưa để chuẩn bị bài cho cả lớp. Con 
sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng tin của cô vào 
con. Con chúc cô xinh đẹp, khỏe mạnh và hạnh phúc.

 

TÌNH BAN MAI 
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HỒN NHIÊN KHỐI 1
 

Từ trái qua phải: 
Tranh của các bạn Khánh Vi (1A7) Minh Ngọc, Thục Anh (1A3)

LỜI TRI ÂN TỪ KHỐI 4

 Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: 
 Tranh của các bạn Gia Ninh, Trang Linh, Khánh Chi (4A4), 

Khánh Linh (4A3).
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 Từ trái sang phải, 
trên xuống dưới: 

Tranh của các bạn 3A4:
Mai Dương, Trâm Anh, 
Ngọc Mai, Ngọc Quỳnh  

LỜI TRI ÂN TỪ KHỐI 3

Các bạn nhỏ khối Kitty đã có buổi tham quan Hồ Gươm và vẽ tranh 
về Hà Nội vô cùng đáng nhớ. Sau buổi tham quan, mỗi lớp đã lựa chọn 
ra 5 tác phẩm xuất sắc nhất để chấm và trưng bày cấp trường. 

Kết quả: 2 giải Nhất thuộc về các bạn: Khánh Toàn và Hương Thảo 
(Kitty 1). 3 giải nhì thuộc về các bạn: Gia Khải,  Kim Khánh (Kitty1); 
Đức Lâm (Kitty 4). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 10 Giải ba và 17 giải 
khuyến khích.

B É  Y Ê U  H À  N Ộ I

Tranh của bạn Khánh Toàn 

Tranh của bạn Hương Thảo 

Tranh của bạn Đức Lâm 
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Trong cuộc đời của mỗi con 
người, nếu cha mẹ là đấng sinh 
thành nuôi ta  lớn khôn, thì thầy 
cô là người dạy cho ta những nét 
bút đầu tiên, bài học cuộc sống, 
và hơn cả là đạo làm người.

Đã hai năm trôi qua nhưng hình 
bóng cô ngày ấy vẫn luôn tồn tại 
trong tâm trí tôi với một lòng kính 
trọng nhất. Năm tôi học lớp 6, cô là 
giáo viên dạy Công nghệ và Vật lý. 
Cô nghiêm khắc lắm, nhưng tôi lại 
thấy được trong mắt cô sự quan tâm, 
lo lắng mỗi khi chúng tôi bị điểm kém 
hay nghỉ học vì bệnh. Môn Công 
nghệ, chúng tôi được thực hành làm 
các mon ăn như nộm bò khô, hay tỉa 
cà chua, hoa ớt… Lần đầu cầm dao, 
tôi gặp rất nhiều khó khăn, tỉa mãi 
vẫn không thành hình. Lúc ấy cô đã 
lại gần, cầm tay tôi, tận tình chỉ bảo. 
Dù khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng 
hình ảnh ấy đã in sâu vào trong tâm 
trí tôi.  Bàn tay cô chạm vào tay tôi, 
làm tôi nhớ đến mẹ tôi ở nhà – người 
mẹ tần tảo sớm hôm nuôi tôi ăn học. 
Rồi trong những giờ Vật lý, nhìn 
dáng người cô nhỏ bé đứng trên 
bục giảng, tôi yêu và thương cô biết 
nhường nào.

Giờ đây tôi đã là học sinh lớp 8. Sau 
một khoảng nghỉ sinh em bé, cô đã 
đi làm trở lại. Vẫn dáng người  nhỏ 
bé, ánh mắt và nụ cười thân thương 
ngày nào.Cô vui vẻ bước vào lớp, 
mang đến cho chúng tôi niềm hăng 
say trong học tập. Cô luôn khiến 
chúng tôi cảm phục, không chỉ bởi 
những bài giảng hấp dẫn mà còn bởi 
cách quan tâm chu đáo tới học sinh.  
Chẳng thế mà tôi từng ước thời gian 
ngừng trôi, để chúng tôi mãi là học 
sinh “bé nhỏ” của cô.

Còn một năm nữa thôi, chúng tôi 
sẽ rời xa mái trường Ban Mai này. 
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô 
mãi là người mẹ thứ hai của tôi, là 
một phần trong trái tim tôi với tất cả 
niềm yêu kính.

 NGỌC LINH (8A2)

Đã qua 8 mùa 20/11 của chúng 
con dưới mái trường này… Và 
năm nay, là 20/11 cuối cùng của 
thời học sinh cấp 2 chúng con, 
trước ngưỡng cửa bước vào 
THPT.

Chúng con chỉ muốn nói rằng: Con 
cám ơn thầy cô, cám ơn gia đình 
Ban Mai rất nhiều. Nơi đây đã dìu dắt 
chúng con khôn lớn trưởng thành.

Mới ngày nào, chúng con còn là một 
mầm non mới nhú. Trong vòng tay 
thầy cô ươm mầm chăm sóc, chúng 
con đã vươn lên, thành những cây 
cao vững chắc. 

Thầy cô đã chắp cho chúng con đôi 
cánh, đưa chúng con bay xa đến 
mục tiêu phía trước. Mỗi chiếc lông 
vũ là một kỷ niệm, bài học sâu sắc 
của các thầy cô với học trò chúng 
con. 

Và con cũng muốn gửi lời tới mẹ con 
– một nhà giáo tận tụy lời tri ân sâu 
sắc.

Con cám ơn thầy cô và cha mẹ đã 
cho con đủ tự tin, vững bàn chân 
trên những nẻo đường dài…

 PHƯƠNG LINH (9A1)

Trường em đang học là trường 
Tiểu học Ban Mai, có màu xanh 
da trời và màu trắng tinh  khiết. 
Trường có rất nhiều hàng cây 
xanh. Bên trong trường có tới gần 
1000 học sinh. Em là Thùy Minh, 
lớp 2A6. Hãy cùng nghe em kể về 
tình cảm của mình đối với trường 
nhé.

Tình cảm em dành cho Ban Mai 
cũng như bao bạn học sinh khác.
Em yêu tất cả các cô giáo, thầy giáo 
và những người bạn thân mến của 
em. Em yêu nhất là cô Nhã. Cô đã 
dạy em bao điều thú vị. Em yêu cả 
cô Chuyên bán trú. Cô chăm sóc, 
dạy bảo chúng em rất ân cần. Còn 
các bạn trong lớp em, mỗi bạn có 
một đặc điểm và vóc dáng khác 
nhau. Nhưng em nhớ nhất là bạn 
Khánh Vân có giọng nói thỏ thẻ, 
dáng rất xinh, mái tóc ngắn và nụ 
cười tươi tắn. Bạn Ngọc Hà thì như 
một bông hồng đang nở, luôn chủ 
động trong công việc. 

Em rất yêu trường em. Từ mái ấm 
Ban Mai, em đã bước được 2 năm 
trên con dường của mình, nhận được 
sự bao dung, chăm sóc tận tình của 
các cô.  

THÙY MINH (2A6)

THẦY CÔ TRONG TRÁI TIM CON

Tranh của bạn Bảo Anh (3A6)

Tranh của bạn Anh Thư (3A6)



CẢM ƠN CÔ 
Khi em vào lớp Một

Thật bỡ ngỡ biết bao
Cô dắt em vào lớp

Với muôn vàn yêu thương

Cô dạy em tập viết
Chữ em đẹp, cô khen

Em viết sai, cô sửa
Chẳng bao  giờ mắng em

Trăm điều hay cô dạy
Em vững bước đường đời

Trả bao giờ cho hết
Ơn dạy con nên người.

NGUYỄN THÀNH NAM (5A2)

Cô giáo em
Người ta thường hay nói

Cô giáo như mẹ hiền
Nhưng em thì lại thấy

Cô giáo là cô tiên

Cô cho em đạo đức
Cô cho em mùa  xuân

Cô cho em tri thức
Và hạnh phúc trong ngần

Cô như có phép lạ
Xua mùa đông qua mau

Em hóa mặt trời nhỏ
Sưởi ấm một gia đình.

NGÔ TỐNG ANH THƯ (4A2)

TẶNG CÔ HIÊN

Cô giáo em. Tên là Hiên
Cô rất hiền. Xinh như tiên
Nụ cười cô. Thật hiền hậu

Ánh mắt cô. Sáng như trăng

Giọng của cô. Trong như suối
Mái tóc đen. Mượt như tơ
Cô ân cần. Chỉ bảo em

Cô như là. Người mẹ hiền
Dìu dắt em. Thành trò giỏi

Cô là người
Soi sáng cả

Cuộc đời em.

LÊ THỊ QUỲNH ANH (4A5)

CÔ CHO CON 
ĐÔI CÁNH

Tháng Mười một….
Mùa của đất trời đã vào đông
Lòng con man mác vô cùng…

Thầy cô ơi!
Từng lời giảng – từng ước mơ cất 

cánh
Bao bài học – bao nhớ, bao quên…

Mùa trời lạnh – mùa lòng cô ngọt ấm.

Những dòng sông lớn dần theo năm 
tháng

Người lái đò tuổi bạc thời gian
Chở khách sang sông

Chở khát vọng đến bến
Cho em một đôi cánh

Bay giữa bầu trời cao…

NGUYỄN HIỂU LAN (4A2)

CÔ LÀ TẤM GƯƠNG 

Năm nay đã là năm học cuối cấp, 
nhưng em vẫn luôn nhớ đến cô giáo 
dạy năm lớp 2 của em.

Cô tên là Linh. Cô có mái tóc dài óng 
ả, đôi mắt sáng ngời và đôi môi luôn 
mỉm cười với chúng em. Hàng ngày, 
cô thường giảng cho em nghe rất 
nhiều những bài học hay và bổ ích.  

Em nhớ hôm đang cô đang làm việc 
ở phòng Ban Giám Hiệu cùng các 
thầy cô khác, gặp một em bé lớp Một 
bị ngã và khóc rất to. Cô liền tiến đến 
và hỏi: “Con có đau không, để cô 
đưa con xuống phòng y tế nhé?”. Em 
bé gật đầu đi cùng cô. Ít lâu sau, em 
bé đã được băng bó và đi về lớp.Xúc 
động trước tình cảm của cô, lớp em 
đã làm một bức tranh tặng cô. 

Tình cảm này mãi gắn bó trong em. 
Cô là người mẹ thứ hai của em. Em 
sẽ phấn đấu học tập thật tốt để có 
thể trở thành một người tốt như cô.

VŨ MẠNH CƯỜNG (5A3)

Ngày đầu tiên  
Ngày đầu tiên đi học

Con bỡ ngỡ tới trường
Trong lòng còn lo lắng
Với bài học đầu tiên

Mắt tròn xoe ngơ ngác
Nhìn bạn hiền thân thương

Như đàn chim sẻ nhỏ
Tung tăng nắng sân trường

Một tà áo trắng tinh
Tung bay trong nắng mới

Đôi mắt trìu mến gọi
Cô nắm nhẹ tay con

Lòng vui sướng lâng lâng
Con theo cô vào lớp
Nhớ ơn cô dìu dắt

Con hứa học chăm ngoan.

VŨ PHƯƠNG ANH (4A2)
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HẠNH PHÚC THẦM LẶNG

Khi tôi đặt bút để viểt câu chuyện này, trong tôi vẫn còn phảng 
phất  mùi thuốc kháng sinh, cánh tay phải vẫn đau ê ẩm vì tiêm và 
truyền trong hơn một tuần. Tôi vừa bị sốt xuất huyết và làm cho tê liệt 
cảm hứng để có thể đến trường với sự hào hứng như vốn có. Tôi cảm 
thấy rã rời cả thể xác lẫn tinh thần. 

Có thể bạn bảo chẳng có gì ghê ghớm, nhưng với tôi nó là cái gì đó 
rất lớn. Từ nhỏ chưa bao giờ tôi ốm lâu và nặng thế. Và tôi cũng chưa 
bao giờ phải nghỉ ở nhà, nằm trên giường bệnh, xa trường, xa lớp lâu 
như thế. Tự dưng tôi bỗng khao khát được làm việc, được đứng trên 
bục giảng, được trò chuyện với các con học sinh của mình. Một nỗi 
sợ mơ hồ chợt đến. Có lẽ nào, tôi sẽ ở mãi trên giường bệnh này, có 
khi nào một ngày nào đó, tôi không thể làm việc trở lại?

Một cú điện thoại đầu tiên gọi cho tôi, khi tôi vẫn sốt 40 độ C. Là một 
học sinh lớp 5A4. Con gọi điện vì con muốn học Tiếng Anh như mọi 
ngày, muốn được cô dạy, muốn chơi nhiều trò chơi, không muốn cô 
giáo khác dạy thay. Nước mắt tôi ứa ra. Hóa ra hạnh phúc là những 
thứ rất nhỏ như thế này.

Con động viên tôi rất nhiều, rằng khi sốt con cũng thế, cô cố ăn nhiều 
cho chóng khỏe. Tôi vớ lấy quyển sách để ở đầu giường. Từng dòng 
chữ nhảy múa. Ánh sáng hắt vào phòng mờ mờ. Tôi vẫn thường nghĩ 
dạy học sinh Tiểu học, các con chưa biết quan tâm nhiều. Nhưng tôi 
đã nhầm. Các con vẫn từng ngày mong tôi đến lớp, chờ đợi bài giảng 
của tôi. Tôi thấy mình mạnh mẽ hơn. Tôi muốn đến trường và đi dạy 
trở lại. Dù người vẫn yếu, nhưng tôi nghĩ mình có thể làm được.

Và tôi đến trường. Các con ùa đến hỏi thăm cô, nói về nhà vẫn làm 
bài tập Tiếng Anh dù cô không đến lớp. Tất cả đều vây quanh tôi, 
chia sẻ cảm xúc của các con. Tôi thấy mình thật hạnh phúc, nhận ra 
mỗi ngày qua mình đã truyền cảm hứng cho các con học sinh để các 
con đam mê với môn học.

Tôi đã không còn cảm giác về bệnh tật. Mọi thứ đã bình thường trở 
lại. Nhưng chỉ một sự cố nho nhỏ thôi, cũng đủ để tôi nhận ra nhiều 
ý nghĩa để thêm yêu từng con học sinh, trân trọng lựa chọn làm thầy 
trong cuộc đời của mình.

LƯU THỊ BÍCH THỦY (GV Tiếng Anh)

Ảnh minh họa

Cảm nhận sau chuyến 
tham quan học tập tại 

Trường Tiểu học Ban Mai  
  Chúng tôi đến thăm Ban Mai vào một ngày 
cuối thu. Quên hết mệt mỏi sau một chặng 
đường dài bởi sự đón tiếp nồng hậu của nhà 
trường và đặc biệt là của các em học sinh. 
Có những cô giáo trong đoàn đã phải kìm nén 
cảm xúc vì quá bất ngờ trước sự tự tin, vui 
tươi đón khách của các em.

Điều mà chúng tôi không thể quên được là 
dòng chữ: Sống chủ động – chủ đề được triển 
khai tới toàn bộ học sinh với mong muốn: mỗi 
em đều là người sống tự giác, có trách nhiệm 
vì mọi người xung quanh, vì lợi ích chung, 
làm chủ kiến thức và kĩ năng cần thiết .

Mục tiêu giáo dục của trường thật rõ ràng, 
phù hợp với giai đoạn khởi đầu - để có nền 
móng vững chắc trong tương lai. Chúng tôi 
ngạc nhiên khi nó được quán triệt tới từng 
giáo viên, học sinh và thể hiện ngay bằng việc 
làm cụ thể chứ không phải là những câu chữ 
trau chuốt quảng cáo.

Chúng tôi cảm nhận được sự đồng chí hướng 
của nhà trường. Từ người quản lý tới giáo 
viên đã thể hiện được môi trường giáo dục 
chuyên nghiệp. Nhà trường đã tiếp cận với 
những phương pháp dạy tiến tiến: Mô hình 
trường học mới VNEN đã giúp các con chủ 
động, tự tin, say sưa hứng thú trong học tập.

Tạm biệt Ban Mai với rất nhiều ấn tượng 
đọng lại. Nhưng có một điều chúng tôi tin 
chắc rằng Truyền thống về một mái trường 
“TRÍ TUỆ - CHỦ ĐỘNG-TRÁCH NHIỆM- 
HỢP LỰC -SÁNG TẠO” sẽ được kể cho nhau 
nghe để rồi thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước 
góp phần làm rạng danh tên tuổi nhà trường 
trong sự nghiệp giáo dục.
 
Gặp Ban Mai chúng tôi như có thêm sức 
mạnh để tiếp tục công việc.                           
                                                

  PHẠM THỊ PHƯƠNG MAI
                             (Phó hiệu trưởng 

trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương,
Quận Hồng Bàng - Hải Phòng)

BAN MAI CHIA SẺ
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Như cánh cửa thần kỳ của chú mèo máy Doraemon 
mở ra,15 bạn học sinh của trường Tiểu học – THCS Ban 
Mai đã có cơ hội bay đến với đất nước mặt trời mọc với 
thật nhiều hành trình trải nghiệm thú vị (từ ngày 7/10 – 
13/10).

Ở mỗi điểm đến tại các thành phố như Nara, Kyoto, Osaka, 
Nagoya, Tokyo…, tất cả các BMSers đều chủ động tìm hiểu, 
ghi chép, chủ động khám phá những điều ấn tượng cho 
riêng mình, về đất nước, con người xứ Phù Tang.

Câu chuyện về loài cá hồi của Nhật Bản bơi ngược dòng 
đi ra biển lớn, rồi sau 5 năm định vị rõ chặng đường ngược 
dòng đã đi qua ấy mà bơi tìm về dòng sông cũ, tự chết để 
thân mình làm thức ăn cho con; Câu chuyện về nhân vật 
trong truyện tranh Thần đồng bóng đá Subasa – là khao 
khát, giấc mơ chinh phục sân cỏ, khẳng định đẳng cấp 
trong môn thể thao vua tại khu vực Châu Á của người Nhật. 
Họ bắt đầu mục tiêu bằng việc gieo ước mơ, khơi tài năng, 
niềm tin trong mỗi người Nhật từ khi còn bé thơ qua bộ 
truyện tranh Subasa…

Hay như khi ghé thăm Bảo tàng Toyota, bên cạnh lịch sử 
hình thành phát triển, các mẫu mã xe hơi, công nghệ cho 
hiện tại và tương lai, người ta bắt gặp một tấm bảng điện 
tử lớn treo ngay cửa vào ở tầng 1 với câu hỏi: “What’s 
new?”. Bạn mong muốn tương lai của bạn có gì mới, thay 
đổi như thế nào? Hãy bắt đầu với mục tiêu ấy ngay từ hôm 
nay.

Tất cả những thông điệp ấynhư một minh chứng cho chân 
lý: Cuộc sống cần có mục tiêu. Và bạn đừng ngại ngần 
đứng lên, bắt đầu với mục tiêu của riêng mình, biết xác định 
và ưu tiên những việc quan trọng để có thể đi đến được 
mục tiêu.

BMSers Connection xin giới thiệu chùm ảnh đặc biệt của 
chuyến đi này, cùng chia sẻ của một BMSers lớp 5.

B M S E R S  T R Ê N  X Ứ 
PHÙ TANG

Cây lá đỏ trên đỉnh Phú Sĩ

Học sinh Nhật Bản hướng dẫn học sinh Ban Mai chơi trò 
Kendama - một trò chơi dân gian ý nghĩa của Nhật, rèn 
luyện tính kiên trì và khả năng khéo léo, linh hoạt.
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Chuyến đi đáng nhớ

Em thấy thật may mắn khi được đi Nhật Bản. Trước 
chuyến đi, có bao bạn hào hứng, vui vẻ, chỉ em là lo 
lắng, khi không biết mình sẽ thế nào nếu thiếu bố và 
mẹ ở bên. 

Em phân vân không biết nên đi hay không. Rồi em tự an 
ủi chính mính: “Có thể, đây sẽ là một chuyến đi tuyệt vời 
trong đời!”. Và em đã cùng đoàn các thầy cô, các anh chị 
khối THCS lên đường vào ngày 6/10.

Địa điểm đầu tiên em đặt chân đến là công viên Nara và 
chù Todaishi. Em rất ấn tượng với kiến trúc ngôi chùa, 
rất đồ sộ và nhiều tượng Phật lớn. Em thích nhất là 
được chui một cây cột có khoét lỗ - tượng trưng cho lỗ 
mũi của Phật, với quan niệm ai chui qua đó thì mọi thứ 
trong cuộc sống đều sẽ “đầu xuôi đuôi lọt”.

Buổi chiều 7/10, giao lưu với trường Hagoromo GaKoen. 

Em hồi hộp cùng các anh chị lớp lớn nhảy bài “Việt Nam 
ơi” trên sân khấu, trong tiếng vỗ tay tán thưởng của các 
bạn học sinh Nhật Bản. Rồi em được các bạn ở đây 
hướng dẫn chơi trò Kendama và Origami khi cả đoàn 
ghé thăm, giao lưu tại các lớp học. Buổi giao lưu ngắn, 
nhưng vui và gần gũi vô cùng.

Ngày tiếp theo, em được xem Kimono show ở trung tâm 
dệt Nishijin. Mỗi bộ Kimono đều mang một vẻ đẹp riêng. 
Nhưng em thích nhất là khi đến thành phố Toyota. Ngay 
cửa ra vào của tầng 1 khu bảo tàng Toyota là một câu 
song ngữ Nhật – Anh: “Bạn mong ước gì, hãy bắt đầu 
ngay bây giờ”. Thông điệp này nhắc em việc bắt đầu với 
những mục tiêu mình đặt ra trong cuộc sống là cần thiết 
và không nên chần chừ.

Ngoài ra, em còn được đến thăm núi Phú Sĩ, khu Univer-
sal, Disney Land, Chùa vàng, Bảo tàng Doraemon… Đây 
thực sự là một hành trình tuyệt vời, đáng nhớ trong cuộc 
đời học sinh của em.

PHƯƠNG TRANG (5A3)



TIN VẮN MẦM NON
*Ngày 24/10, Hội nghị Cán bộ viên chức và 
Hội nghị Công đoàn trường Tiểu học Ban 
Mai năm học 2015 – 2016  đã diễn ra, thành 
công tốt đẹp.

* Ngày 25/10, Nhóm 3 ngôi sao nhí đạt 
93/100 điểm - giải Nhì. Nhóm Talent Star đạt 
90/ 100 điểm - giải Ba, tại Chung kết Ngôi 
sao Bibi 2015

*Sáng 26/10, các BMSers có cơ hội giao 
lưu cùng Chủ tịch Viện Giáo dục mở Hanuri 
(Hàn Quốc) tại TTTCSK.  Ông Park Chul 
Won nhắn gửi tới các BMSers: “Mỗi tuần, 
hãy cố gắng đọc từ 1 cuốn sách trở lên, ghi 
lại nội dung cuốn sách đó theo từng tuần ra 
một cuốn sổ riêng. Và sau này khi nhìn lại 
các cuốn sách đã đọc, các con sẽ có cả một 
cái nhìn tổng quát và dễ gợi nhớ lại nội dung 
nhất”.

*Ngày 30/10: 5 học sinh Ban Mai tham dự 
giải Cờ vua quận Hà Đông năm học 2015 - 
2016. Sau 7 trận đấu với chiến thắng tuyệt 
đối, bạn Trịnh Hải Đường (3A2) đã giành 
giải Nhất. Bạn Đỗ Việt Bách (3A4) giải Ba. 
Bạn Cao Hà Minh, Trần Phạm Đại Việt 
giành giải khuyến khích.

Cùng ngày, Tiệc Halloween đã diễn ra tưng 
bừng tại các lớp học, mang đến một không 
khí vui nhộn cho các BMSers. “Lễ hội này 
giúp học sinh tìm hiểu thêm về các câu 
chuyện, truyền thuyết trong Lễ hội Hallow-
een, từ đó hiểu thêm về văn hóa các nước 
Anh, Mỹ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn mong 
muốn sẽ cung cấp các vốn từ vựng, cho học 
sinh tham gia các trò chơi điển hình trong 
Lễ hội Halloween, đồng thời rèn kỹ năng 
phối hợp, kỹ năng hoạt động nhóm, thuyết 
trình cho học sinh”. Cô Ngô Thị Thanh Tâm 
– Trợ lý Ban giám hiệu, Tổ trưởng bộ môn 
Tiếng Anh nhà trường cho biết.

*Ngày 01/11: Trường Tiểu học Ban Mai 
lập kỉ lục mới trong kết quả Sáng kiến kinh 
nghiệm (SKKN) cấp Thành phố, với 100% 
SKKN gửi đi đều được xếp loại; 3 SKKN 
được xếp loại B, 8 SKKN xếp loại C.

 *Từ ngày 03-15/11, tại hành lang của các 
khối lớp từ 1-5 đã diễn ra “Ngày hội ẩm 
thực” dành cho học sinh từng khối. Đây là 
hoạt động nằm trong thi Chuyên môn giỏi 
- thể hiện tay nghề của các cán bộ bán trú, 
cán bộ tổ Bếp, hướng tới chào mừng ngày 
20/11.  

*Ngày 05/11: Buổi  chia sẻ của cô Niki Rob-
erts - chuyên gia giáo dục đến từ nước Mỹ 
đã mang đến cho các BMSers nhiều thông 
điệp ý nghĩa về cách ứng xử trong cuộc 
sống, làm chủ bản thân.
Cùng ngày, tiết mục Dope của  nhóm nhảy 
trường Tiểu học Ban Mai đạt giải Nhì trong 
hội thi ENGLISH FESTIVAL do Phòng Giáo 
dục quận Hà Đông tổ chức.

 
*Sáng 06/11, chuyên viên Tiểu học phòng 
GD&ĐT Quận Hồng Bàng cùng 22 cô giáo 
là Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn 
của toàn bộ các trường Tiểu học thuộc 
Quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã đến tham 
quan, tìm hiểu về kinh nghiệm về công tác 
quản lý Giáo dục Tiểu học tại Ban Mai.

*Sáng 08/11, tại TTTCSK nhà trường đã 
diễn ra buổi hội thảo với chủ đề: Sự phối 
hợp giữa gia đình và nhà trường trong quá 
trình truyền cảm hứng tạo nên sự vĩ đại cho 
trẻ. Buổi hội thảo do FCE Việt Nam phối 
hợp cùng Ban Mai thực hiện, mang đến cho 
các bậc phụ huynh những góc nhìn cụ thể 
hơn về tầm quan trọng trong việc hình thành 
thói quen, tính cách của trẻ với chương trình 
The Leader In Me.

*Sáng 09/11, tại Lễ trao giải cuộc thi “Bay 
cao những ước mơ” do Tổng cục chính trị 
Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức, Ban 
Mai đã giành 2 giải Nhất: Nguyễn Minh An 
(4A2) - giải Nhất lứa tuổi 8 – 9 và  Nguyễn 
Trần Minh Phương (2A7) - giải Nhất lứa tuổi 
6 – 8.

*Ngày 10-11/11: Các nhà giáo dục Mỹ đã 
có buổi tọa đàm về chủ đề “Lắng nghe tâm 
hồn trẻ” tại Thư viện Ban Mai. Buổi tọa đàm 
giúp học sinh, giáo viên, phụ huynh tìm ra 
được tiếng nói chung trong cách tiếp cận với 
con trẻ.

*Ngày 13/11, học sinh khối 5 đã có hành 
trình dã ngoại tại Làng tranh Đông Hồ. 
Chuyến đi giúp các con tìm hiểu về một nét 
truyền thông văn hóa của dân tộc, đồng thời 
qua đó ứng dụng các thói quen đã được học 
ở lớp vào cuộc sống.

*Từ 16/11: Khởi động Morning message tại 
Ban Mai vào tất cả các ngày trong tuần, từ 
7:35 - 7:40 .Trong khoảng thời gian 5 phút, 
các BMSers sẽ được nghe lời chào, lời chúc 
đầu ngày của thầy cô, được nghe chia sẻ 
những câu chuyện thành công của các bạn 
học sinh trong trường, những lời khen ngợi 
cho các lớp, gương mặt có những thay đổi 
tích cực theo thói quen, có thành tích trong 
học tập, phong trào...
  
*Tháng 11, các BMSers được học theo 
phương pháp trải nghiệm cùng bản đồ tư 
duy hình tròn và bọt biển đơn. Vận dụng 
bản đồ tư duy trong học tập giúp mỗi học 
sinh phát triển tư duy logic, kĩ năng tổng 
hợp. Chiến dịch này vẫn tiếp tục được triển 
khai trong các tuần học tiếp theo.

*Từ 01/11 – 18/11, toàn bộ các tổ giáo viên, 
cán bộ tổ hành chính tổng hợp đã tham gia 
kỳ thi Chuyên môn giỏi năm học 2015-2016 
với hai phần: Lý thuyết, thực hành, nhằm 
nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, 
hoàn thành xuất sắc các mục tiêu trong năm 
học.
 

*Chiều 15/10, hội thi giáo viên dạy 
giỏi cấp trường chính thức bắt đầu với 
nội dung thi kiến thức chuyên môn. 
Hoạt động tạo điều kiện để giáo viên 
thể hiện năng lực, học tập, trao đổi về 
kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức lớp 
học, khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu 
quả phương tiện đồ dùng dạy học.

*Ngày 23/10, cô Hoàng Thị Lộc đã 
giành giải Nhất tại cuộc thi Gi áo viên 
chủ nhiệ giỏi cấp Quận, năm học 
2015-2016.

*Ngày 30-31/10, các BMSers đã có 
chùm hoạt động về Halloween với 
các phần:Rung chuông vàng, Trò chơi 
đớp táo, Cặp đôi Halloween và Sắc 
màu Halloween.

*Sáng 02/11, các BMSers đã có buổi 
chia sẻ cùng các em học sinh khối 
Tiểu học về hành trình học tập, trải 
nghiệm tại Nhật Bản trong tháng 10 
vừa qua.

*Chiều 05/11, học sinh THCS Ban 
Mai đoạt giải Nhì tại cuộc thi Festival 
Tiếng Anh cấp Quận cùng tiết mục 
“Mon’s love”.

*Ngày 20/10:  Với chủ đề “Ngày của 
mẹ” cùng chùm hoạt động: Vẽ chân 
dung mẹ, kể truyện, thi múa hát… 
triển khai tới toàn trường, đã giúp học 
sinh hiểu phần nào về công lao to 
lớn của bà và mẹ dành cho con. Các 
con cũng đã  có những kỹ năng chia 
sẻ những tình cảm của mình, biết thể 
hiện tình yêu thương trân trọng tới 
những người thân trong gia đình.
 
*Ngày 30/10: Toàn khối Misa đã có 
một không khí Halloween thật đáng 
nhớ. Các bạn nhỏ rất háo hứng khi 
được hóa thân vào các nhân vật mình 
yêu thích. Đây cũng là cơ hội giúp 
các bậc phụ huynh có thể đồng hành 
cùng con, chung tay chuẩn bị bữa 
tiệc liên hoan vui vẻ, giúp cho các con 
có được một hoạt động trọn vẹn và ý 
nghĩa.

*Ngày 23/10 – Hội nghị Cán bộ viên 
chức và Đại hội công đoàn khối Mầm 
non đã diễn ra, thành công tốt đẹp.

*Sáng 07/11 tại Nhà thi đấu Hà Đông, 
các thầy cô đại diện Ban Mai tham 
dự Hội thao ngành Gáo dục Quận, 
đã giành giải Nhì và giải Ba ở môn thi 
đấu cầu lông và bóng bàn.

TIN VẮN THCS

TIN VẮN TIỂU HỌC
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Từ ngày 25/10 – 31/10, Hội nghị Cán bộ viên chức năm học
 2015 - 2016 đã diễn ra với 3 khối Công đoàn thuộc Hệ thống
 Giáo dục Ban Mai: Công đoàn Mầm non, Công đoàn Tiểu học và 
Công đoàn Hành chính Tổng hợp.  

Đây được coi như những “Hội nghị Diên Hồng” tại Ban Mai, nhằm đánh 
giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ 2014 – 2015, qua đó tuyên dương, 
khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 
học vừa qua; từ đó xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm học cũ, đề ra 
các biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Song song với hội nghị Cán bộ viên chức là Hội nghị Công đoàn của khối 
Tiểu học, và Đại hội Công đoàn của khối Mầm non và Hành chính tổng 
hợp (một công đoàn mới được thành lập, chính thức ra mắt với Công 
đoàn toàn Hệ thống vào tháng 10/2015).  

Thông qua các định hướng, chỉ đạo cho năm học mới, những báo cáo, 
tham luận đa dạng theo hình thức sân khấu hóa (trình bày dưới dạng 
đọc thơ, tiết mục văn nghệ, diễn kịch), chùm hoạt động này đã mang lại 
cơ hội để phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh tập thể và năng 
lực sáng tạo của mỗi cán bộ công chức, viên chức, các tổ chức đoàn 
thể trong nhà trường, nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2015 – 
2016 và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Người đứng đầu Công đoàn Hệ thống chính là cô Mai Thị Hoa – Phó 
chủ tịch Hệ thống Giáo dục Ban Mai. Không chỉ giữ vai trò chính điều 
hành trường Mầm non Ban Mai, cô còn là người chèo lái “con tàu” Công 
đoàn Hệ thống với tất cả tình yêu, tâm huyết của mình dành cho cán bộ, 
viên chức. Nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi, sẵn sàng dành 
tặng đến bất kỳ ai khi cô gặp, cùng sự tinh tế và tâm lý trong cách nhìn 
sự việc, xử lý các tình huống đã giúp tạo nên một khối Công đoàn vững 
mạnh, hoạt động hiệu quả.

Tháng 11 – xin gửi lời tri ân tới người thuyền trưởng của Công đoàn 
Hệ thống Giáo dục Ban Mai, cùng tất cả cán bộ, viên chức nhà trường, 
đã đồng tâm nhất trí, hợp lực cùng nhau, để:

“Ban Mai là một gia đình,
Nhất tâm: Sáng tạo – An bình – Thành công”.

Công đoàn Hệ thống Giáo dục Ban Mai:

Đoàn kết, 
vững mạnh 
từng ngày

SẮC MÀU BAN MAI

Nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi 
của cô Mai Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn 

Hệ thống Giáo dục Ban Mai.

Khối Công đoàn Mầm non

Khối Công đoàn Tiểu học
Sức trẻ từ khối Công đoàn Hành chính Tổng hợp
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Các cô Bán trú trường mình,
Tinh khôi áo trắng viền xanh da trời

Dù rằng túi có vơi vơi... 
Nhưng lòng chan chứa tình người bao la

Con mình gửi tại nơi xa
Con người chăm ẵm hơn là chăm thân.

Đẹp đâu chỉ ở áo quần, 
Bởi lòng nhân ái ân cần vì nhau.

ĐÀM THẾ ĐỨC 
(Trợ lý BGH, trường THCS Ban Mai)

CÁC CÔ BÁN TRÚ TRƯỜNG BAN MAI

Rồi thu về sẽ nhớ từng bước chân
Đến rồi đi trong âm thầm lặng lẽ

Xa tháng năm gọi tên tình huynh đệ
Nụ cười hiền trong mắt biếc em thơ

Văn Quán hồ tiễn người một đêm mơ
Thôi chẳng còn lối đi về khuya sớm

Dẫu rẽ ngang lối khác
Sóng vẫn hoài nguyện ước bước an yên

Loài hổ bỏ rừng, mang sương gió Điện Biên
Đến tìm mình giữa thị thành chen lấn
Nỗi áo cơm vương vui buồn được mất

Và chút tình hiu hắt thắt tim trai

Khúc nhạc rừng duyên hát giữa Ban Mai
Khi yêu thương thành mái nhà để nhớ

Lòng người chật ngoài phố
Nơi này tràn bao dung.

Xếp một hành trình, đợi một bình minh
Đến rồi đi, khép cũng là mở

Dù chông gai, đường dài nhiều giông gió
Mãi vững lòng như núi mẹ Điện Biên

Như sông, chảy với niềm tin
Sẽ về biển lớn, thác ghềnh phù du

Khi lòng còn ấm tình thu
Bàn chân xin cứ tìm về, đừng quên…

16h24, 30/09/2015
LƯƠNG ĐÌNH KHOA

KHI YÊU THƯƠNG THÀNH MÁI NHÀ ĐỂ NHỚ 
(Viết tặng Hoàng Quốc Cường – Cựu cán bộ IT trường Ban 

“Ban Mai là một gia đình
Nhất tâm: Sáng tạo - An bình - Thành công”

(Nhà giáo Mai Thị Lan Anh - Chủ tịch 
Hệ thống Giáo dục Ban Mai)
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21Thời gian trôi đi nhanh quá! Vậy là tôi đã đồng hành với 
con gái và các bạn của con được gần 4 năm học rồi! 
Năm nào cũng cứ gần đến ngày này, ngày của thầy cô 
đã đồng hành, dạy dỗ, dìu dắt các con ngay trong suốt 
những năm học vừa qua, một cảm xúc khó tả lại dâng 
trào trong tôi.
 
Nhớ ngày nào, cả gia đình còn mò mẫm tìm kiếm trên in-
ternet các thông tin tham khảo về các trường tiểu học trong 
khu vực quận Hà Đông, rồi những cân nhắc đến quyết định 
lựa chọn nơi đủ điều kiện và đáng tin cậy để có thể yên tâm 
gửi gắm cô con gái “rượu bia” của gia đình với mong muốn 
con sẽ được trải nghiệm trong một môi trường thân thiện, 
năng động và có điều kiện được phát triển toàn diện những 
khả năng của mình.
 
Trong gần bốn năm học được trải nghiệm tại trường, các 
con đã may mắn được đồng hành cũng các thầy cô giáo chủ 
nhiệm rất nhiệt huyết nhưng cũng không kém phần nghiêm 
khắc như cô Hân, nhỏ bé nhưng rất tận tình và hòa đồng 
với các con như cô Hà, luôn tạo cơ hội để tất cả các con 
đều được thể hiện bản thân mình như cô Ngân, nhẹ nhàng 
nhưng cũng khá quyết liệt như cô Loan; những cô bán trú 
thật vui tính và luôn có nhiều cách hấp dẫn các con tham 
gia vào những bữa ăn với đầy vẻ phấn khích như cô Hải, cô 
Hiệp, cô Là, cô Thảo; những cô giáo dạy Tiếng Anh vui tính 
và năng động như Ms.Ngân, Ms.Mỹ, Ms.Tâm và cả những 
thầy cô đã rất nhiệt tình truyền lửa cho các con học tập và 
tham gia vào các hoạt động ngoại khóa như thầy Tuyền, cô 
Loan, cô Oanh…. Mỗi thầy cô có những cách đồng hành và 
chia sẻ khác nhau dành cho các con nhưng tựu trung lại đó 
là sự yêu nghề, yêu trẻ và một sự nhiệt huyết hiếm có.
 
Tôi đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị, được theo dõi 
và chứng kiến sự trưởng thành của các con sau mỗi năm 
học. Từ việc các con có ý thức chủ động trong học tập, tự tin 
trong giao tiếp, nỗ lực chiến thắng bản thân qua các cuộc so 
tài, lễ phép với mọi người đến việc biết yêu thương, giúp đỡ 
và chia sẻ với bè bạn thông qua việc tham gia vào các hoạt 
động ngoại khóa như hoạt động làm bánh nướng bánh dẻo 
để quyên góp tiền hỗ trợ xây dựng Thư viện The Morning 
cho các bạn vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, rồi 
hoạt động quyên góp quần áo, đồ dùng, sách vở dành tặng 
cho các bạn nhỏ khó khăn….chúng tôi nhận thấy các con 
của mình đã trưởng thành hơn rất nhiều và vô cùng trân 
trọng công lao của các thầy cô.

Xin được gửi tới toàn thể các thầy cô giáo của trường Tiểu 
học Ban Mai lời tri ân sâu sắc tới những tâm huyết mà các 
thầy cô đã dành tặng cho các con trong suốt quá trình các 
con theo học tại trường, thông qua sự chăm sóc chu đáo, 
dạy dỗ tận tình, sự  đồng hành và chia sẻ kịp thời với các 
con những lúc khó khăn, bỡ ngỡ để các con có thể trở thành 
những con ngoan, trò giỏi như ngày hôm nay….

NGUYỄN THỊ TUYỂN  
Phụ huynh bạn Hà Chi (4A1)

BAN MAI 
 CHIẾC NÔI VỮNG CHẮC 
CHO SỰ TRƯỞNG 
THÀNH CỦA CON

LỜI PHỤ HUYNH



“Bao ngày mẹ ngóng. Bao ngày mẹ mong…”. Mong 
ngày con đến trường…

Thế là con gái mẹ cũng đã hơn 4 tuổi, là học sinh năm 
thứ 2 của trường mầm non Ban Mai – ngôi trường mà 
trước đây mẹ vẫn đi qua nhiều nhưng chưa từng nghĩ 
một ngày nào đó con mình sẽ được học ở đây.

Mới ngày nào mẹ còn đắn đo và mất khá nhiều thời gian 
để chọn trường cho con đi học mẫu giáo. Mẹ hỏi thăm 
hết người nọ người kia, tìm hiểu trên mọi phương tiện 
thông tin đại chúng, và quyết định chọn Ban Mai.  

Những ngày đầu đưa con đến lớp cực kì vất vả, đi đường 
con vừa khóc và đòi về trường cũ. Khi giao con cho cô 
giáo, con khóc mà mẹ cũng rơm rớm nước mắt. Nhưng 
chỉ 3 hôm con gái hết khóc, hòa nhập khá nhanh. Qua 
đây, mẹ mới thấy các cô chăm và yêu các con thế nào. 

Rồi  ngày khai giảng cũng đã đến. Lần đầu tiên được 
đưa và cùng con tham dự lễ khai giảng. Và lần đầu tiên 
sau 12 năm, mẹ lại được nghe tiếng trống trường. Cảm 
xúc ấy đủ để sống mũi  mẹ cay cay và rơm rớm nước 
mắt. Và cũng bởi đây lần khai giảng đầu tiên trong cuộc 
đời của con, con gái chính thức bước vào sự nghiệp học 
hành, học cái chữ, học cách ăn, học cách nói, học làm 
người nên mẹ nhiều cảm xúc như vậy.  

Rồi những năm học Mickey, các con đã có những buổi 
sinh hoạt tập thể như: sinh nhật, các ngày lễ, các buổi dã 
ngoại, các cuộc thi….Tất cả đều thật bổ ích và ý nghĩa. 
Những kỉ niệm tuổi thơ của các con cứ lớn dần, lớn 
dần theo năm tháng. Một năm ở Ban Mai, mẹ thấy con 
trưởng thành lên rất nhiều, khả năng tự lập, sự tự tin thể 
hiện rất rõ. Con rất yêu trường, yêu lớp. Có những hôm 
sáng dậy thấy con mệt mẹ định cho con nghỉ học nhưng 
con không đồng ý. Rồi có hôm thứ 7 mở mắt dậy đã hỏi 
mẹ ơi hôm nay có đi học không. Thỉnh thoảng mẹ lại hỏi 
ở lớp cô có mắng con không, con ăn chậm cô có quát 
không? 

Con bảo “Không mẹ ạ, cô yêu con, cô bảo con ơi con 
con ăn nhanh lên, con yêu cô Thúy, cô Duyên, cô Châm 
mẹ ạ”. Mẹ càng yên tâm và thấy rằng sự lựa chọn của 
mình là hoàn toàn đúng đắn. 

Bước sang năm thứ 2, sinh hoạt trong ngôi nhà Kitty 6, 
con gái lại may mắn có một tập thể lớp rất tốt từ các cô 
và các bạn. Mới có mấy tháng của năm học mà mẹ cũng 
như nhiều phụ huynh nhận thấy tất cả các con đã trưởng 
thành, chững trạc lên rất nhiều, gặp nhau khi đển lớp hay 
ra về là chào nhau “cậu - tớ”, một cảm giác rất thân thiết 
và người lớn. 

Nhiều người nói rằng, học sinh ở Ban Mai là rất thân 
nhau, nhớ nhau, chắc con gái mẹ cũng vây. Con nhớ cả 
bố mẹ của bạn cùng lớp, cả cặp sách, giầy dép của các 
bạn, tên ở nhà của các bạn. Năm học này có những bạn 
chuyển đi vì điều kiện gia đình, bố mẹ bạn phải nói dối vì 
trường chưa mở cửa mà không dám nói Ban Mai vẫn mở 
cửa mà con không được học… Đến giờ mẹ vẫn hỏi con 
có yêu các cô không thì con vẫn không ngần ngại mà trả 
lời rằng: “Con yêu tất cả các cô mẹ ạ: cô Mai, cô Oanh, 
cô Châm, cô Thúy, cô Duyên”. Người ta nói trẻ con mau 
nhớ cũng nhanh quên nhưng mẹ thấy con gái nhớ rất lâu 
và cũng có thể là tình yêu của các cô dành cho con mà 
đến khi con lên lớp mới  rồi vẫn còn nhớ những cô lớp 
cũ. Những kỉ niệm của con gắn với ngôi trường Ban Mai 
còn nhiều lắm, mẹ hi vọng con gái mẹ sẽ tiếp tục vững 
bước, ngày càng trường thành hơn nữa trong môi trường 
này. 

Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến 
các cô chủ nhiểm lớp Kitty 6, Mickey 6 cùng các thầy cô 
trường Ban Mai đã dành nhiều tâm huyết cho các con.
  

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
Phụ huynh bé Phạm Nguyễn Việt Phương (Kitty 6)

  CHỌN BAN MAI - MÓN QUÀ MẸ 
DÀNH TẶNG TƯƠNG LAI CON
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Một ngày thứ Hai, cuối tháng Chín...

Mình đón con như thường lệ, chỉ thấy lạ là hôm nay cả 
hai con bỗng sôi nổi hơn ngày thường bất ngờ. Con gái 
lớn: “Con muốn kể chuyện này cho mẹ!”. Con gái bé: 
“Con cũng có chuyện này muốn kể cho mẹ!”. Em được 
ưu tiên kể trước. Thì ra cũng cùng chủ đề với chuyện của 
chị: Con được phát nội san.

Hai chị em từ đấy thi nhau “tung – hứng”, bổ sung những 
câu chuyện xung quanh cuốn nội san: Các bạn lớp 3A1 
không có cuốn nội san nào cả nên toàn phải mượn lớp 
3A2 của con. Bạn Gia Huy lớp con cứ tưởng mình vẫn 
học ở lớp 2A2 chứ chưa lên lớp 3A2 nên ký tên nhầm 
lớp, bạn Phúc Tuấn thì ký tên thiếu mất dấu sắc… Ở lớp 
5A5 thì bạn đọc nhưng con phải trực tiếp giở trang – nhỡ 
bạn làm rách mất thì sao…. Rồi bổ sung thêm cả lễ chào 
cờ diễn ra thế nào, giọng thầy Khoa (hôm đó) hơi bé…

Nhớ lại cuối năm học trước, cô giáo có nhắc đến việc 
trường sẽ làm nội san cho học sinh. Nhưng thực sự phải 
đến hôm nay mình mới chú ý đến “sức ảnh hưởng” của 
ấn phẩm này với con. Bạn lớn thì cam kết sẽ cố gắng để 
tháng nào cũng sẽ được phát một cuốn. Bạn bé thì nghĩ 
đến việc có thể sẽ cho các bạn không có “thuê để đọc”. 
Sự tự hào có bài được đăng, có “nhuận bút nội san” 
không để đâu cho hết.

Nhớ lại gần đây, mỗi khi có bài văn giao về nhà là cô bạn 
lớp 5 lại cặm cụi mind-map, viết lần một, có thể sáng 
hôm sau dậy sớm viết lần hai nữa, rồi hỏi bố, hỏi mẹ 
xem câu này có hay không, câu kia có bị lặp từ không? 
Con yêu việc viết văn hơn, có lẽ nhờ có động lực “nhuận 
bút nội san” khuyến khích.

Con làm mẹ tò mò với cuốn “tạp chí nội bộ” của con. Mẹ 
cũng đăng ký xin xếp hàng để được đọc. Đó là ấn phẩm 
gồm những bài chia sẻ của thầy cô, bài viết, tranh vẽ của 
học sinh theo chủ điểm các sự kiện trong tháng. Từng 
trang được thiết kế khá công phu – hoàn toàn do “tự 
biên, tự diễn”. Cảm ơn thầy Khoa và các thầy cô trong 
Ban biên tập đã gieo thêm niềm hứng thú học tập với 
môn Văn học cho con – môn học mà theo mẹ là “rất khó 
tác động”. Hiệu quả vô cùng thầy Khoa ạ!

Mình chợt nghĩ, nếu học sinh được phổ biến, giao bài cụ 
thể với từng sự kiện hàng tháng của trường sẽ giúp các 
con có những suy nghĩ, có óc quan sát  thực tế và chi 
tiết hơn với những việc đang xảy ra quanh mình. Như 
thế, nhiều bạn sẽ tham gia viết bài hơn nữa. Hoặc như, 
nếu cô giáo ở lớp cùng học sinh phân tích, tìm hiểu thêm 
về những từ ngữ, câu văn hay được bạn mình sử dụng 
trong bài đăng sẽ có thể giúp khích lệ các bạn khác cùng 
tham gia khám phá Tiếng Việt nhiều hơn.

 Ngoài ra, nội san có thể cân nhắc việc dành một góc 
văn học riêng cho học sinh từng khối: Khối 1 với Những 
con chữ đáng yêu, Khối 2 với những Câu văn ấn tượng, 
Khối 3 với Dạng văn kể chuyện, Khối 4 với Dạng văn 
miêu tả, Khối 5 sẽ dành nhiều hơn cho cảm xúc, cho việc 
sử dụng và kết hợp các biện pháp hành văn đã được 
học… Mình cũng mong có dịp được đọc những vần thơ 
của thầy Khoa, những tâm tư của thầy cô Ban Mai ở đó 
nữa…

Trân trọng cảm ơn tâm huyết thầy cô đã bỏ ra, khích 
lệ và rèn giũa học sinh từng ngày, bằng tất cả tình yêu 
thương, sự sáng tạo và công sức của thầy cô Ban Mai!

NGỌC ANH
 Phụ huynh bạn Hoàng Giang (3A2) 

và Hoàng Mai (5A5)

Con yêu viết văn hơn
 nhờ BMSers Connection
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Mỗi người trong cuộc đời đều lựa chọn cho mình 
một nghề để tồn tại. Có nghề chỉ cần nỗ lực cố gắng 
là thành công nhưng cũng có những nghề cần gửi 
trọn vào đó là cả tình yêu thương, đam mê và tâm 
huyết - trong đó có nghề dạy học. 

Có những người thầy để lại cho trẻ là cả sự ấm áp, chia 
sẻ. Có người thầy lại để lại cho mỗi người học sinh là cả 
sự nghiêm khắc nhưng chứa ẩn bên trong là một biển 
trời yêu thương… Có rất nhiều thầy cô đã đi qua cuộc 
đời của tôi - từ cô giáo Mầm non hiền dịu, đến thầy cô 
cấp 1,2,3 - mỗi người đều để lại trong tôi những dư âm 
cảm xúc mà có lẽ sẽ mãi theo tôi đi hết cuộc đời. Và bây 
giờ tôi lại gặp lại những hình bóng ấy ở những người 
đồng nghiệp của tôi. Mỗi người trong họ luôn mang trong 
mình một đam mê, một phương pháp, nhưng đích đến 
cuối cùng là sự trưởng thành của mỗi học sinh. 

Trong số những bạn đồng nghiệp của tôi, dường như tôi 
phải nán lại, nghĩ đến nhiều hơn và dành tình cảm cho 
một bạn trẻ, giữ vị trí Cán bộ truyền thông nhà trường, 
là Tổng biên tập của Nội san BMSers Connection. Dù 
không trực tiếp làm công tác giảng dạy, nhưng trong mắt 
các con học sinh và anh chị em đồng nghiệp, bạn trẻ ấy 
đã là một người Thầy, xứng đáng là một người Thầy khi 
luôn mong muốn mang đến và dành tặng cho các con 
học sinh những điều tuyệt vời nhất từ trái tim tràn đầy 
năng lượng và tâm huyết.

Bạn ấy trẻ - trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề.  Nhưng đọng 
lại ở con người ấy lại là những triết lí, những đam mê 
sâu sắc của một người đã từng đi qua hết các cung bậc 
của một dòng nhạc. Đến với Ban Mai như một cái duyên. 
Và những ánh mắt thơ ngây, những nụ cười giòn tan 
trong nắng sớm của lũ trẻ đã giữ bước chân của chàng 
trai trẻ. Không tô vẽ rực rỡ, không bóng nhoáng đời 
thường nhưng ở thầy toát lên sự đam mê – đam mê với 
những khoảnh khắc của sự hồn nhiên , của những 
cảm xúc trong mỗi cung bậc khác nhau.  

Nơi thầy đến luôn ngập tràn tiếng cười, sự vui sướng 
của lũ trẻ nhỏ. Khi thầy đi là cả một trời kí ức được mang 
theo.  Chỉ đơn giản thôi, đó là những video clip sinh động 
đầy ý nghĩa, những bức hình con trẻ được chụp thật đẹp 
và hồn nhiên mà mỗi chúng ta khi ngoảnh lại nó chỉ là 
quá khứ.  Chính những hình ảnh đó đã giúp chúng ta lưu 
lại cả một quãng thời gian tươi đẹp nhất. Bởi cuộc đời là 
khoảnh khắc, trôi qua là mất, đâu ai trở lại được bao giờ.

Cảm ơn thầy – người truyền cảm hứng và là người luôn 
lưu giữ được ký ức đẹp cho tuổi thơ mỗi con học sinh 
Ban Mai thương yêu!

PHAN THỊ THANH HOA
(GV khối Mầm non)

Người giữ 
ký ức BMSers


