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VƯỢT TRỘI ĐỂ TỎA SÁNG

 Thành công trong cuộc sống là điều mà bất kỳ ai cũng 
hướng tới. Nhưng, làm thế nào chinh phục thử thách để 
thành công, hay nói cách khác, bạn cần vượt trội như thế 
nào để có thể tỏa sáng?

Để thành công, đầu tiên bạn phải hiểu mình là người như 
thế nào. Nếu biết mình là một chú lạc đà, có bướu để trữ 
nước, có chân dài để đi bộ, có lông mi để che chắn bão 
cát…thì ắt hẳn chú sẽ chọn sống trên sa mạc hơn là thích 
thú an phận trong sở thú. Nếu biết mình là một chú chim 
với đôi cánh khỏe mạnh cùng thân hình nhẹ nhàng, ắt hẳn 
bạn sẽ muốn sống tự do trên bầu trời thay vì khoái chí vì 
mình đã tìm được một chiếc lồng thật đẹp. 

Khi không biết mình là ai, có tiềm năng gì, người ta sẽ cam 
chịu với số phận hiện tại và nghĩ rằng: “thế là đủ”. Bởi vậy, 
khi hiểu được bản thân, bạn sẽ tự tin vào chính mình, từ 
đó biết cách để tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh, thậm chí sẽ 
làm được nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Không ai có thể 
phát triển bản thân nếu không hiểu rõ chính mình.

“Vượt trội để tỏa sáng” là thông điệp xuyên suốt tháng 
12 cho các hoạt động, phong trào tại Ban Mai. Rất nhiều 
gương mặt BMSers đã tìm ra thế mạnh của mình, biết đặt 
ra mục tiêu và chủ động bắt đầu với mục tiêu đó để khẳng 
định bản thân, tỏa sáng.

Đó là sự khẳng định mình trong cách tìm tòi, trải nghiệm 
những điều mới mẻ trong phương pháp học tập trải 

nghiệm. Ngay từ đầu năm học, với phương châm “Trải ng-
hiệm là đỉnh cao của học tập”, các BMSers đã được tham  
gia nhiều hoạt động học tập trải nghiệm, giúp cho việc học 
hiệu quả hơn. Một trong những hoạt động trải nghiệm đó 
là trải nghiệm hiện trường. Các bạn đã có những giờ học 
ngoài hiện trường theo nội dung của môn Tự nhiên xã hội, 
hoặc học thông qua các trò chơi dân gian trong môn Tiếng 
Việt, đo đạc thực địa của môn Toán...

Đặc biệt, rất nhiều kiến thức đã được các bạn học sinh 
“mã hóa” thông qua việc vận dụng bản đồ tư duy, giúp các 
bạn lưu trữ thông tin một cách khoa học và dễ nhớ. Vận 
dụng bản đồ tư duy trong học tập cũng là cách giúp mỗi 
học sinh phát triển tư duy logic, kĩ năng tổng hợp. Hàng 
trăm sản phẩm học tập sau trải nghiệm với 3 dạng cơ bản: 
Bản đồ tư duy hình tròn, hình bọt biển đơn và bọt biển 
nhân đôi đã được các bạn học sinh từ khối 1 đến khối 5 
lưu lại nơi các góc học tập  lớp học.  

Không chỉ dừng lại ở đó, việc thiết lập mục tiêu,  đặc biệt là 
mục tiêu ngắn hạn đã trở thành thói quen của các BMSers 
cho mỗi ngày mới, tuần mới, tháng mới. Các bạn đã dần 
được làm quen và có kĩ năng thiết lập mục tiêu một cách 
cụ thể (Specific), đo lường được (Measurable), có thể đạt 
được (Attainable/Achievable), có tính thực tiễn cao (Rele-
vant), đúng hạn định (Time – Bound). Mỗi mục tiêu được 
đưa ra đều có những hành động cụ thể để thực hiện mục 
tiêu đó và được đánh giá hằng tuần.

Chính những sự thay đổi phương pháp, tư duy này đã 
giúp các BMSers tỏa sáng, đạt kết quả cao trong kỳ thi 
IOE cấp trường vừa qua, để lại nhiều ấn tượng tại Chung 
khảo Banmai Idol – Dace crew lần thứ 4, và sẵn sàng 
bùng nổ cho đêm Chung kết vào tối 24/12  tới đây.

Khẳng định bản thân để tỏa sáng còn thể hiện qua những điều mới mẻ 
các thầy cô đã mang đến cho các con học sinh mỗi ngày, bằng chương 
trình Morning message vào  7 giờ 35 phút  tất cả các ngày trong tuần, 
từ ngày 16/11.

Trong khoảng thời gian 5 phút, các BMSers sẽ được nghe lời chào, 
lời chúc đầu ngày của thầy cô trong Ban Giám hiệu, 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... Chính điều này 
đã tăng thêm sự kết nối thông tin, cũng như tình cảm giữa thầy cô và 
các con học sinh mỗi ngày, đồng thời thiết lập văn hóa chủ động cho các 
BMSers.

Mỗi ngày thêm những điều mới mẻ, những sự chuyển dịch và thành 
công mới - ấy là chúng ta đã tỏa sáng hơn chính bản thân mình của 
ngày hôm qua. BMSers Connection số này, xin trân trọng giới thiệu 
những bài viết, những gương mặt ấn tượng với chủ đề: “Vượt trội để 
tỏa sáng”. Mời các bạn cùng khám phá.

BMSERS CONNECTION
Maria Linh (4A2), BMSers mang trong mình 

dòng máu Rumani - Việt Nam để lại nhiều ấn tượng khi 
thể hiện ca khúc “Cháu hát về đảo xa” tại 

Chung khảo Banmai Idol - Dance crew 2015
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N H Ữ N G  Đ I Ề U  K H Á C  B I Ệ T
 C Ủ A H Ọ C  S I N H  B A N  M A I
Tự tin và uyên bác. 
Hiểu biết và tình cảm. 
Nhanh trí và lễ phép. 

Biết sống chủ động, có mục tiêu. 
Tư duy rõ ràng, dám thay đổi, dám ước mơ...

 
Đó là những điều có thể thấy được từ cuộc trò chuyện 
đặc biệt giữa thầy Đình Khoa (cán bộ truyền thông) với 
bạn: Minh Hoàng, Quý Khang (5A2).

Mục tiêu ban đầu là một cuộc phỏng vấn về tiết mục dự thi 
Chung khảo Banmai Idol - Dance crew vừa qua. Nhưng 
rồi, chính 2 cậu học trò nhỏ đã dẫn dắt thầy đi, để bung 
ra khỏi sợi dây bó buộc ban đầu về phỏng vấn,  trở thành 
một cuộc trò chuyện cởi mở. Thậm chí, có thể nghĩ đây là 
tọa đàm - và 2 anh chàng này là khách mời chia sẻ về mục 
tiêu, đam mê trong cuộc sống, những điều khác biệt của 
Ban Mai, những gương mặt bạn bè, thầy cô, lòng biết ơn, 

sự trân trọng mà từ Ban Mai các con đã có, làm hành trang 
cho những bước đi tiếp theo về phía mặt trời.

Cả 30 phút trò chuyện liên tục, cảm giác của người đặt và 
gợi mở câu hỏi là không hề biết chán, không muốn dừng 
lại. Thậm chí đã có những lúc lòng lặng đi, thực sự xúc 
động khi nghe các con nói về tình cảm, sự luyến tiếc khi 
năm nay là năm cuối cấp, sắp xa Ban Mai.

Có lẽ ít ai nghĩ những tâm sự này, tư duy này, chia sẻ này 
lại là của các con - những cậu học trò 10 tuổi. Các con 
chính là niềm tự hào, là thành quả và mơ ước của bất cứ   
làm giáo dục nào. Vì các con đã biết trân trọng, biết biến 
tình yêu thương, sự quan tâm của cha mẹ, sự tâm huyết, 
nhiệt tình của thầy cô thành những giá trị vô hình nằm 
trong tri thức - tính cách - tâm hồn của các con.

Ban Mai tự hào vì các con!

Bùi Lê Minh Hoàng:
      Ban Mai đã cho con một hành trang vững chắc

- Lý do nào khiến Minh Hoàng lựa chọn ca khúc “Cảm ơn cha” 
để thể hiện trong buổi Chung khảo Banmai Idol – Dance crew?

Bởi vì con chưa bao giờ nói lời cám ơn với bố, nên con chọn ca khúc 
này để thay cho lời nói yêu cha, thương cha của con dành cho bố 
của con.

- Vậy trong con, hình ảnh người cha của con như thế nào?

Bố con là một người hiền, điềm đạm, nhưng đôi lúc rất là nghiêm 
khắc. Bố là người luôn giúp con trong những bài toán khó, thường 
làm đồ chơi, mua đồ chơi cho con. Nhiều lúc bố cũng mắng con, 
nhưng con biết điều đó là vì bố thương con, và con thấy có lỗi khi 
làm cho bố buồn.

Kỷ niệm con nhớ nhất chính là những lúc con bị ốm. Mọi người 
thường nói mẹ là người chăm sóc cho con khi ốm, nhưng bố con 
cũng là một người góp một phần không nhỏ trong công việc đó. 
Bố thường mua thuốc, chăm sóc cho con từng ngày, và luôn mong 
muốn cũng như cố gắng hết sức để cho con những điều tốt nhất.

- Trong thực tế cuộc sống bây giờ, có không ít bạn luôn than 
phiền về bố mẹ với bạn bè của mình. Vậy theo Minh Hoàng, làm 
thế nào để có sự gắn kết giữa bố mẹ và con cái nhiều hơn?

Gia đình con thì không như thế. Nhưng qua những điều các bạn chia 
sẻ và qua lời thầy nói, con nghĩ có thể do công việc của bố mẹ bận 
rộn nên chưa chủ động làm bạn cùng con.

  (xem tiếp trang sau)

NGƯỜI BAN MAI



Con cái thì cũng chưa chủ động chia sẻ với bố mẹ, cứ 
nghĩ bố mẹ phải đến chơi với mình. Điều đó khiến cho bố 
mẹ và con cái mỗi người suy nghĩ một hướng, dẫn đến 
không hiểu được nhau. Bởi vậy mà thói quen số 6 – hiểu 
rồi được hiểu – mà chúng con đang được học tại Ban 
Mai là một thói quen có thể vận dụng tốt để xử lý cho tình 
huống này.

- Người bạn nào để lại ấn tượng cho Minh Hoàng? Và 
theo con, làm thế nào để có một tình bạn đẹp?

Người bạn mà con thân thiết và gắn bó nhất là bạn Đầu 
Quý Khang đang học cùng lớp với con – một người thân 
thiện, tốt bụng, dù đôi khi mất bình tĩnh cũng rất dễ nổi 
nóng.

Để có một tình bạn đẹp, con nghĩ cần phải có sự gắn bó 
lâu dài, biết tha thứ cho nhau, không nên từ những việc 
nhỏ mà để bụng, giận nhau.

- Những câu trả lời của Minh Hoàng thầy thấy vận 
dụng khá nhiều lối tư duy của 7 thói quen mà các con 
đang học. Đây là một chương trình mới thuộc dự án 
“Nhà lãnh đạo trong tôi” mà năm con học lớp 4 chưa 
có. Vậy con thấy chương trình này đã mang lại cho 
con những điều gì?

7 thói quen mình được học, con thấy có thể áp dụng rất 
nhiều cho cuộc sống. Với bản thân con, năm nay là năm 
cuối cấp. Bây giờ là tháng 12, có thật nhiều các kỳ thi cũng 
như sắp kết thúc học kỳ 1. Bởi vậy thói quen số 1: Sống 
chủ động, và thói quen số 2: Bắt đầu với mục tiêu  - con 
nghĩ với tất cả các bạn khối 5 đều sẽ vô cùng cần thiết. 
Mình cần lập ra kế hoạch, nhìn vào đó để thực hiện và cố 
gắng, cần chủ động học tập, ôn bài để có kết quả tốt trong 
các kỳ thi.

-  Minh Hoàng có thể nói gì về ngôi trường Ban Mai 
của mình?

Con có chơi với một số bạn trường khác. Ở trường các 

bạn cũng có một vài cuộc thi, nhưng không được sôi động 
và vui như ở Ban Mai. Các phong trào, hoạt động ở đó 
cũng ít hơn Ban Mai.

5 năm gắn bó với Ban Mai, con yêu nơi đây bởi tình yêu 
của cô giáo dành cho học sinh, tình cảm thân thiết giữa 
bạn bè với nhau. Thầy hỏi câu hỏi này, làm con nhớ về 
hồi lớp Một của con. Ngày đầu tiên đến lớp con bẽn lẽn, 
không dám học. Nhưng qua ngày hôm đó, các bạn trong 
lớp bỗng trở nên thân thiết làm bạn cùng con, cho con cảm 
giác như người trong một nhà vậy.

Cô giáo mà con ấn tượng nhất là cô Nguyễn Thị Thanh 
Nương, dạy con năm lớp 4. Đối với con, cô Nương như 
một người mẹ thứ hai, chăm sóc con rất tận tình. Con 
thường nghĩ môn Toán là một môn rất khó, nhưng đến khi 
học cô Nương – suy nghĩ ấy trong con đã được xóa bỏ. 
Con thấy môn Toán càng ngày càng hay và thú vị hơn.

Năm nay là năm cuối cấp. Điều này khiến con rất buồn, vì 
con muốn học ở Ban Mai lâu dài hơn. 5 năm vừa qua có 
rất nhiều kỷ  niệm buồn vui. Con cũng có những lần mắc 
lỗi. Ngay như hôm qua, con đã đẩy một bạn ngã vì tính 
hiếu thắng của mình. Con rất xin lỗi bạn, xin lỗi Ms Thủy 
– cô giáo dạy tiếng Anh của con. Ms Thủy luôn tin tưởng, 
nghĩ con là người tốt, nhưng vì quá hiếu thắng mà con đã 
làm những điều mình không nên làm.

Con sẽ rất tiếc khi phải rời xa ngôi nhà Ban Mai. Con muốn 
nói với tất cả các cô đã dạy con, chăm sóc cho con lớn 
từng ngày rằng: Con yêu các cô nhiều!

Ban Mai là một gia đình mà con mãi không thể nào quên, 
cũng là hành trang cho con bước vào cuộc đời mai sau. 
Với hành trang tốt như thế này, con nghĩ mình sẽ có một 
tương lai tươi sáng. Nếu không có Ban Mai, con sẽ không 
có được một con người như bây giờ. 

- Cám ơn Minh Hoàng rất nhiều. Thầy tin rằng với lối 
tư duy này, cùng những cảm xúc, tố chất mà con đang 
có, đặc biệt là con đã biết ứng dụng các thói quen 
mình đã được học để tốt cho bản thân, cho công việc 
học tập – thì con đường phía trước của con sẽ có rất 
nhiều thành công.

NGƯỜI BAN MAI
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NGƯỜI BAN MAIĐầu Quý Khang: 

Tự tin tỏa sáng cùng Tiếng Anh
- Buổi chung khảo Banmai Idol – Dance crew vừa rồi, Quý Khang hát một ca khúc tiếng Anh, và cho mọi người 
thấy được rằng con học rất tốt môn Tiếng Anh. Trong kỳ thi IOE cấp trường vừa qua, con cũng là người dẫn 
đầu toàn khối 5 với số điểm cao nhất. Vậy, ai là người khơi nguồn đam mê cho con học Tiếng Anh? Bí quyết 
nào giúp con học tốt môn học này?

Từ hồi còn 3-4 tuổi, bố con đã luôn nhắc một điều rằng cần phải học tốt môn Tiếng Anh thì sau này mới gia nhập được 
vào thế giới. Con cũng được tiếp xúc với môn học này ngay từ bé, nên rất thích.

Để học tốt môn Tiếng Anh, bí quyết của con là: trong các giờ học cần tập trung chú ý. Sau mỗi giờ học nên tra từ điển, 
viết vào một quyển sổ tay riêng. Đến nay con đã viết được 5 quyển sổ tay như thế, mỗi quyển dày 120 trang.

- Đó là một bí quyết mà thầy tin nhiều bạn có thể ứng dụng để 
học tốt hơn môn học này. Và những quyển sổ tay đó, theo năm 
tháng sẽ trở thành một kho báu nho nhỏ cho con khi đã lớn lên. 
Ở đó sẽ có năm tháng học trò con đã đi qua, đã trải nghiệm như 
thế nào. Hãy giữ gìn những trang sổ tay đó nhé.
Vậy còn trong kỳ thi IOE cấp quận sắp tới, con đã chuẩn bị gì, và 
có những mục tiêu như thế nào?

Mục tiêu con đặt ra là sẽ lọt vào top 3 tại cuộc thi IOE cấp quận. Để 
đạt được mục tiêu đó, mỗi ngày con đã làm 3-4 lượt thi thử. Con thấy 
như vậy có thể giúp mình làm quen được với các dạng bài Tiếng Anh. 
Con đã áp dụng cách này để thành công ở giải cấp trường, và con 
tin mình sẽ tiếp tục thành công ở giải cấp quận. Mục tiêu xa hơn nữa 
của con là đạt giải Nhất hoặc Nhì IOE cấp Quốc gia. Bố con đã chuẩn 
bị sẵn phần thưởng khi con đạt giải Quốc gia, và bản thân con cũng 
thấy như vậy cánh cửa vào trường THCS Amstecdam sẽ rộng mở 
với mình hơn.

Con cám ơn bố con, Ms Thủy – cô giáo tiếng Anh tại Ban Mai và rất 
nhiều người khác nữa đã hỗ trợ và giúp đỡ để con có thể đạt được 
những mục tiêu của riêng mình với môn Tiếng Anh.

- 5 năm học ở Ban Mai, con đã có những kỷ niệm gì, và thấy mình 
trưởng thành như thế nào qua mỗi năm học như thế?

Con có rất nhiều kỷ niệm, nhất là với các môn thể thao. Ngày bé con 
còn nhớ mình rất mũm mĩm, lười chơi thể thao. Nhưng nhờ các môn 
Thể dục ở trường mà giờ con chơi thể thao nhiều hơn, đặc biệt là 
bóng đá.

Ở Ban Mai, cái gì con cũng thích, cũng nhớ. Nhưng điều con ấn tượng nhất chính là sự thân thiện của thầy cô và bạn 
bè. Nếu phải xa Ban Mai, con luôn nhớ đến bạn bè đã cùng con trải qua từ lớp 1 đến lớp 5, cùng sự yêu thương, đùm 
bọc của tất cả các thầy cô.

Con cảm ơn tất cả các thầy cô giáo tại Ban Mai đã giúp con trong chặng đường Tiểu học. Con cũng xin lỗi thầy cô bởi 
rất nhiều lần mắc lỗi trong các năm học vừa qua. Được học ở Ban Mai – đó là niềm tự hào của con. Bởi các anh chị của 
con ở trường khác học rất giỏi, nhưng không được tham gia các hoạt động nhiều nên khi con nói về các hoạt động tại 
Ban Mai, các anh chị ấy toàn mắt chữ A, mồm chữ O. Bởi vậy nên ở Ban Mai, ngoài học tập ra con đã được rèn luyện 
kỹ năng qua các hoạt động rất nhiều. Con phải cảm ơn Ban Mai vì điều đó.

- Chúc cho hành trang các con đã có từ Ban Mai sẽ  theo các con đi bất cứ nơi đâu, tiếp tục tỏa sáng để khẳng 
định bản thân mình, để luôn tự hào vì mình là Người Ban Mai.



 Đêm tài sắc BMSers
Cá tính, lộng lẫy trong trang phục tự chọn, duyên 
dáng trong tà áo dài cách tân vừa truyền thống vừa 
hiện đại cùng những khoảnh khắc bùng nổ và tỏa sáng 
với tài năng ở nhiều lĩnh vực như: Nhảy, hát, múa, diễn 
kịch, vẽ tranh, cắm hoa, võ thuật..., gần 20 nữ cán bộ, 
giáo viên của trường Mầm non – Tiểu học Ban Mai đã 
làm nên một đêm thi “Duyên dáng tài năng” với chủ đề 
“Vì bạn là một tài năng” đầy ấn tượng, vào tối 30/11.

Khác với các cuộc thi nhan sắc khác, hội thi “Duyên dáng 
tài năng” của Ban Mai được mở màn với phần thi trang 
phục tự chọn. Phần thi áo dài được trình diễn ở phần thi 
cuối cùng, tạo cảm giác ấn tượng sau cùng về các cô giáo 
vừa lộng lẫy, vừa dịu dàng và duyên dáng trong tà áo dài 
dân tộc, cả khi ứng xử lẫn phút đăng quang. Mỗi bộ trang 
phục mang đến một cá tính khác nhau, và đều tôn lên vẻ 
đẹp hình thể cũng như thần thái của các cô giáo.

Phần thi tài năng thực sự hấp dẫn bởi nhiều thể loại khác 
nhau. Từ cắm hoa, diễn kịch, nhảy hiện đại, múa, hát 
đến võ thuật… Với màn múa “Bèo dạt mây trôi” nhiều lớp 
nang, trường đoạn, được đầu tư công phu và kỹ lưỡng về 
trang phục, các động tác khó, cô Hoàng Linh Hương đã 
giành số điểm tuyệt đối từ phía 5 vị giám khảo trong phần 
thi tài năng.

Với chiều cao 1m68 cùng màn nhảy và hát “My baby” bùng 
nổ trên sân khấu, cô giáo trẻ Phan Thị Ngọc được gọi là 
Hà Hồ phiên bản 2.

Sau phần thi trang phục áo dài, 8 thí sinh xuất sắc nhất lọt 
vào vòng thi ứng xử. Kết quả:

Cô Hoàng Linh Hương (Tổng phụ trách khối Tiểu học) đoạt 
ngôi vị cao nhất dành cho khối Hành chính Tổng hợp.

Cô Phan Thị Ngọc (giáo viên tổ Tiếng Anh), với câu trả lời 
thông minh về tình huống: “Có một cô giáo trẻ, dạy giỏi 
trong trường, cô luôn hoàn thành tốt công tác chuyên môn 
của mình, nhưng khi phân công cô tham gia các phong 
trào văn nghệ thể thao hay các hoạt động tập thể thì cô 
đều từ chối với lí do không có năng khiếu về văn nghệ 
thể thao, bận việc gia đình. Bạn có suy nghĩ gì về vấn 
đề này?”, cô giáo trẻ Phan Thị Ngọc khiến mọi người bất 
ngờ khi cô dùng chính giá trị của việc học sinh tham gia, 
hoàn thiện mình trong các hoạt động tập thể để truyền 
cảm hứng cho chính cô giáo trẻ dạy giỏi nhưng chưa tìm 
thấy động lực tham gia như trong tình huống đề cập.

Cô Lê Thị Nga (khối Mẫu giáo Nhỡ - trường Mầm non) với 
màn nhảy hiện đại nóng bỏng, tự thiết kế trang phục trong 
phần thi trang phục tự chọn, cùng câu trả lời ngắn gọn, 
thông minh liên quan đến nghiệp vụ chăm sóc trẻ mầm 
non đã giành giải Nhất dành cho nữ giáo viên khối Mầm 
non.

Các cán bộ, giáo viên Hệ thống giáo dục Ban Mai đã có 
một đêm tỏa sáng, khẳng định được vẻ đẹp hài hòa của trí 
tuệ, tài năng, nhan sắc trong ngành giáo dục.
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BMSERS VÀ NGÀY 22/12
Tôn vinh các cô bác là Người Ban Mai, đã từng có thời gian 
hoạt động, cống hiến trong quân đội - đó là tiêu điểm của tiết 
chào cờ tuần 3 trong tháng 12 của các BMSers khối Tiểu học.

Những khoảnh khắc đứng trên sân khấu nhận hoa, và chia sẻ kỷ 
niệm một thời gắn bó với quân ngũ đã đi qua, cùng lý do tại sao 
chọn Ban Mai là bến đỗ tiếp theo khi rời quân ngũ đã giúp các 
BMSers hiểu nhiều hơn về những con người thầm lặng hàng ngày 
chúng mình vẫn gặp, vẫn giúp đỡ, hướng dẫn chúng mình trong các 
hoạt động ngoài trời tại trường. 

Chúc cho các cô, các bác có sức khỏe thật tốt để tiếp tục đồng hành 
cùng Ban Mai.

Một ngày ở Doanh trại 
quân đội của các bạn 
khối Mickey
Vào một ngày mùa đông, cô và trò khối Mickey đã 
được đến thăm Doanh trại Quân đội Trung đoàn 
257 (Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) -nơi sinh hoạt, 
làm việc của các chú bộ đội phòng không không 
quân. Một tình cảm khó quên đã để lại trong lòng 
các bạn nhỏ về hình tượng các chú bộ đội nghiêm 
trang nhưng thật gần gũi.

Khi giao lưu trong hội trường, chúng mình được nghe 
cô chú kể về những chiến công hào hùng của đơn 
vị, nghe các cô chú hát. Rời hội trường, chúng mình 
theo chân cô hướng dẫn viên thăm quan tên lửa với 
biệt danh: “Rồng lửa” từng hạ 80 chiếc máy bay của 
kẻ thù.

Một phần rất thú vị của chuyến đi ngày hôm nay là 
chúng mình được thăm khu sinh hoạt của các cô chú, 
khu tăng gia sản xuất và vườn cây thuốc Nam, đặc 
biệt là thăm khu vực để rất nhiều xe tăng đấy. Ở đây 
chúng mình được vào hẳn trong buồng lái cơ đấy. 

Tạm biệt các cô các chú, tạm biệt xe tăng và cả bạn 
“Rồng lửa”, chúng mình  quay về trường với rất nhiều 
kỉ niệm khó quên về các cô chú bộ đội Trung đoàn 
257.

PHAN HOA
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TIN VẮN MẦM NON

-Từ ngày 15/11 – 20/12, các BMSers tham gia 
học tập trải nghiệm cùng bản đồ tư duy hình 
tròn, hình bọt biển đơn và bọt biển nhân đôi. 
Hàng trăm sản phẩm học tập sau trải nghiệm 
cho thấy các BMSers đã làm quen được với 
phương pháp học tập này, chủ động khám phá 
kiến thức, ghi nhớ vấn đề, và đặc biệt là rèn 
luyện tư duy mạch lạc.

- Từ 16/11, chương trình Morning message 
được khởi động  từ 7 giờ 35 phút tất cả các 
ngày trong tuần, do thầy cô trong Ban Giám 
Hiệu thực hiện.  Trong khoảng thời gian 5 phút, 
các BMSers sẽ được nghe những câu chuyện 
thành công của các bạn học sinh, điểm các tin 
sự kiện, hoạt động vừa diễn ra, thông tin các sự 
kiện sắp tới… Chương trình Morning message 
nhằm thực hiện Nhiệm vụ trọng tâm số 1 trong 
năm học 2015 - 2016: Thiết lập văn hóa chủ 
động.

 - Ngày 19-21/11, chùm hoạt động kỷ niệm, tôn 
vinh các cán bộ, giáo viên của Hệ thống GD 
Ban Mai đã diễn ra với chủ đề: “Cám ơn vì bạn 
đã là một người thầy”. Các con học sinh đã có 
cơ hội thể hiện sự tri ân với thầy cô qua nhiều 
hoạt động: trang trí không gian lớp học, tranh 
ảnh qua băng rôn – khẩu hiệu, các tiết mục 
văn nghệ… tại buổi lễ. Cũng nhân dịp này, các 
cán bộ, giáo viên đạt thành tích cao trong kỳ thi 
Chuyên môn giỏi, các kỳ thi cấp quận, thành 
phố đã được tôn vinh, trao thưởng.
 
- Tối 1/12, cuộc thi Tài năng duyên dáng 2015 
diễn ra với những phần đọ tài khoe sắc ấn 
tượng của 14 gương mặt BMSers đại diện cho 
các tổ, khối của Công đoàn Mầm non, 

Công đoàn Tiểu học, Công đoàn Hành chính 
tổng hợp. Kết quả các cô Lê Thị Nga, Phan Thị 
Ngọc, Hoàng Linh Hương đã giành ngôi vị cao 
nhất cho 3 khối Công đoàn. 

Tại cuộc thi cấp Cụm chiều 3/12, cô Phan Thị 
Ngọc (GV Tiếng Anh) và cô Hoàng Linh Hương 
(TPT) đã tiếp tục tỏa sáng, khẳng định bản sắc 
Ban Mai. Kết quả, cô Phan Thị Ngọc giành giải 
Ba. Cô Hoàng Linh Hương giành giải Nhất - đại 
diện cụm 4 tham gia thi cấp Quận vào ngày 
29/12.

- Ngày 2/12, gần 1000 BMSers tham gia phong 
trào đọc sách “Tớ là Tê giác bé nhỏ” - cuốn 
sách nằm trong danh mục sách tiêu chuẩn của 
tháng 12 dành cho 100% các bạn học sinh từ 
lớp 1 đến lớp 5. Đây cũng là cuốn sách viết để 
góp phần bảo vệ Tê giác trong chiến dịch bảo 
vệ Tê giác toàn cầu. Mỗi BMSers bằng những 
hành động thiết thực góp phần chuyển tải thông 
điệp bảo vệ động vật hoang dã thông qua đọc 
sách, viết output để tuyên truyền, chia sẻ tới gia 
đình và khu phố.

- Ngày 4/12, tiết dạy chuyên đề môn Mỹ thuật 
cấp Quận của cô Quách Thu Hiền đã diễn ra 
thành công. Tiết học đã để lại nhiều ấn tượng 
tốt cho những người tham dự.
 
- Ngày 5/12: Kỳ thi IOE diễn ra với sự tham gia 
của 270 thí sinh. Kì thi năm nay được tổ chức 
theo hình thức mới, tất cả các học sinh qua 
vòng tự luyện 15 đều có thể tham gia kì thi cấp 
trường. Các gương mặt có số điểm ấn tượng 
như: Nguyễn Mai Ngọc Nhi (4A5 -1950 điểm); 
Nguyễn Đức Anh (4A6 – 1950 điểm); 

Đầu Quý Khang (5A2 – 1910 điểm); Lê Trần 
Quỳnh Chi (3A2 – 1970 điểm).

- Ngày 6/12, 60 tiết mục qua vòng sơ khảo đã 
cùng tham gia trình diễn tại vòng Chung khảo 
Banmai Idol – Dance crew 2015. Mỗi tiết mục 
ở đó đều gửi gắm tình yêu, đam mê, và những 
sắc màu riêng, làm nên bức tranh đa thanh 
đa điệu về BMSers. Các phần thi để lại nhiều 
ấn tượng như: Mái đình làng biển (Trang Linh 
4A4), Hà Nội 12 mùa hoa (Thục Anh 4A3)… 
28 tiết mục xuất sắc nhất của phần thi Idol sẽ 
tranh tài trong đêm Chung kết vào tối 24/12. 
Tối 25/12 sẽ là đêm Chung kết dành cho 20 tiết 
mục xuất sắc của phần thi Dance crew.

- Ngày 10/12, Lễ khánh thành thư viện “The 
morning 4”  diễn ra tại  trường Tiểu học B Hưng 
Phú (Phước Long, Bạc Liêu), do Hệ thống 
GD Ban Mai, NXB Kim Đồng, quỹ “Tấm lòng 
Việt” - VTV, Cty Cổ phần Kiến trúc xây dựng và 
đầu tư Newway Việt Nam trao tặng.Thư viện 
The morning 4 đã mở ra một mô hình thư viện 
mới với trường, hiện đại hơn, không chỉ phong 
phú về đầu sách mà còn là không gian khuyến 
khích, thắp lên đam mê với sách cho chính các 
em học sinh nghèo Bạc Liêu.

- Ngày 18/12: Các BMSers khối 5 đã có buổi 
học trải nghiệm môn Địa lý, bài “Giao thông vận 
tải, thương mại và du lịch” tại siêu thị VinMart 
– Hà Đông. Chuyến đi giúp học sinh hiểu rõ vai 
trò của ngành thương mại trong đời sống sản 
xuất, nắm bắt được các mặt hàng thông dụng 
cho đời sống hàng ngày cũng như bước đầu có 
kỹ năng sử dụng tiền hợp lý.

- Ngày 12/12, kỳ thi IOE cấp trường 
đã diễn ra thành công. Các thí sinh 
hoàn thành bài thi xuất sắc, đạt 
giải Nhất gồm có: Phạm Hương 
Giang, Dương Minh Khuê (6A1), 
Nguyễn Phương Anh, Bùi Tuấn 
Lộc (7A1); Phạm Minh Phương, 
Nguyễn Thanh Thảo (8A1); Phạm 
Gia Hiển (9A1).  

- Ngày 5/11, Phòng GD&ĐT Quận 
Hà Đông xây dựng kế hoạch tổ 
chức chuyên đề “Dạy học theo chủ 
đề tích hợp trong môn Sinh học 6” 
nhằm nâng cao chất lượng giảng 
dạy và bồi dưỡng nghiệp vụ cho 
giáo viên năm học tại Ban Mai. Cô 
giáo Phùng Thị Niên cùng các học 
sinh lớp 6 đã thực hiện một tiết dạy 
thành công. Các con đã đóng vai 
“nhà khoa học” để trực tiếp làm thí 
nghiệm và báo cáo khoa học trước 
lớp. Cô Niên đã khéo léo hướng 
dẫn các con theo phương pháp 

học dự án – một phương pháp dạy 
học mới phát huy năng lực của 
học sinh, giúp các con tự tin thuyết 
trình đầy sáng tạo qua tranh vẽ 
hay qua clip mô tả…
 
- Ngày 15/12, tin vui bay về với 
Ban Mai khi cô Phùng Thị Niên 
(GV Sinh học) và cô Ngô Thị Mai 
Định (GV Tiếng Anh)  giành giải 
Khuyến khích trong Hội thi GV giỏi 
cấp Quận năm học 2015 – 2016.
 
- Ngày 16/12, 7 học sinh lớp 9A1 
đã mang về niềm tự hào cho Ban 
Mai với kết quả thi Học sinh giỏi 
cấp quận: Nguyễn Ngọc Như Anh: 
giải Nhì Hóa học. Nguyễn Quang 
Vinh, Đặng Trung Kiên: giải Ba Địa 
lý. Giải Khuyến khích ở các môn 
Tiếng Anh, Vật lý, Sinh học lần lượt 
thuộc về các bạn: Phạm Gia Hiển, 
Phùng Trí Trung, Nguyễn Tú Anh, 
Kiều Quốc Anh.

- Ngày 27/11 tại các lớp học tưng 
bừng với không khí Ngày hội Cha 
mẹ học sinh tháng 11. Các bậc phụ 
huynh đã được xem các con múa 
hát, kể chuyện....để thể hiện kết 
quả học tập chủ đề trong tháng 11; 
tham quan góc học tập trưng bày 
sản phẩm tạo hình của các con

- Ngày 9/12, học sinh khối Misa 
tham quan Vườn thú Hà Nội. 
Chuyến đi giúp các bé khám phá 
nhiều hơn về thiên nhiên và thế 
giới động vật trong cuộc sống.

- Ngày 12/12, không khí Giáng 
sinh bắt đầu ngập tràn các góc 
hành lang, lớp học tại Ban Mai. 
Các cô giáo đã kỳ công cắt dán, 
trang trí, biến không gian trường 
lớp như trong câu chuyện cổ tích 
về mùa đông để các con học sinh 
được đắm mình cùng không khí 
mùa giáng sinh 2015 .

- Ngày 15/12, học sinh khối Kitty 
có buổi tham quan, trải nghiệm tại 
các gian hàng tại siêu thị MeTro, 
Hà Đông. Không chỉ được tham 
quan, các bạn nhỏ còn được tự 
lựa chọn những món đồ trang trí 
cho Noel sắp tới tại lớp. Buổi tham 
quan giúp các con được rèn luyện 
kỹ năng đi theo hàng, kỹ năng 
quan sát và hoạt động theo nhóm 
lớp, kỹ năng mua hàng và đặc biệt 
là văn hóa ứng xử giao tiếp khi đi 
siêu thị.
 
- Ngày 16/12, học sinh khối Mickey 
tham quan và trải nghiệm tại do-
anh trại Quân Đội, Lữ đoàn tên lửa 
257. Các bạn nhỏ đã có buổi giao 
lưu văn nghệ tại doanh trại, nghe 
các cô chú bộ đội giới thiệu về các 
hiện vật trưng bày cùng những 
chiến công công anh hùng của lữ 
đoàn trong thời kỳ kháng chiến. 

TIN VẮN THCS

TIN VẮN TIỂU HỌC
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Noel đang đến thật gần. Noel như một 

ẩn dụ về lòng yêu thương, sự sẻ chia: Một 

phép màu của ông già Noel để chia sẻ niềm 

vui cho trẻ em khắp thế gian. Một cây thông 

xanh lấp lánh ánh đèn để sưởi ấm những 

tâm hồn, những con người còn trong góc 

tối mùa đông lạnh giá. Một bếp lửa hồng 

ấm áp gợi về sự sum vầy ấm áp trong tình 

thân...

Ước mơ về một mùa Giáng sinh thật ấm áp 

bên cây thông xanh lấp lánh ánh đèn, cùng 

sum vầy bên gia đình, bạn bè, thầy cô, với 

những món quà thú vị từ ông già Noel... là cảm 

hứng chính để chúng tớ vẽ nên những bức tra-

nh này đấy. Bạn nào cũng vẽ đẹp và có sáng 

tạo riêng, nhưng do diện tích trang có hạn nên 

BMSers Connection chỉ có thể giới thiệu tới 

các bạn những bức hình tiêu biểu nhất đại diện 

cho các lớp mà thôi. Chúng mình cùng chiêm 

ngưỡng nhé.

NOEL TRONG MẮT BMSERS

Từ trên xuống dưới, trái qua phải - Tranh  của các bạn: Anh Thư (3A5), 
Minh Anh, Mai Dương (3A4), Khánh Linh (5A3), Maria Linh (4A2), 

Chí Công (4A3), Minh Minh (2A2), Mạnh Cường (5A3).
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 Từ trên xuống dưới, trái qua phải -Tranh của các bạn: Minh Ngọc (1A3), Nhật Mai (3A5), Minh Anh (3A4), 
Ngọc Linh (5A3), Hạnh Như và Minh Anh (4A5), Hà Phương (2A7), Mai Phương (3A5), Minh Ngọc (4A2), 

Tuệ Minh (2A3),  Trang Anh (2A4), Trang Linh (4A4).
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   Duyên với Ban Mai

1/. Hồi sinh viên, mỗi lần đi xe buýt qua vườn hoa 
Hà Đông, tôi lại để ý tấm biển chỉ dẫn có đề chữ Hệ 
thống Giáo dục Ban Mai. Tình cờ một lần ngang qua 
trường Ban Mai, nhìn vào tôi càng ấn tượng bởi 
không gian khang trang, thoáng rộng, sạch đẹp nơi 
đây. Và ngày 6/6/2011, tôi mạnh dạn nộp đơn ứng 
tuyển vào Ban Mai.

Khi vào Ban Mai, tôi cảm thấy mình rất là có duyên. Năm 
đầu tiên vào trường thi Chuyên môn giỏi dịp 20/11, tôi 
đã đạt được danh hiệu Xuất sắc. Điều đó thực sự là một 
động lực để thôi thúc mình cố gắng hoàn thiệ, rèn giũa 
bản thân để xứng đáng với danh hiệu đó. Các năm tiếp 
theo tôi vẫn đạt Chuyên môn giỏi cấp trường, 2 năm liên 
tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi cấp cơ sở và cấp quận. 
Mới đây nhất là giải thưởng cuộc thi “Tài năng duyên 
dáng” và danh hiệu Chuyên môn xuất sắc của trường 
Mầm non Ban Mai. Tôi cũng đang gấp rút chuẩn bị để 
tham gia thi ở cấp quận.

2/. Để nói về Ban Mai, bên cạnh các chương trình giáo 
dục tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, các chương trình 
ngoại khóa phát triển kỹ năng sống cho trẻ thì tôi rất thích 
sự chuyên nghiệp và sự thân thiện giữa Người Ban Mai. 
Điều đó giúp tôi thêm gắn bó với nơi này. 

Người truyền cho tôi cảm hứng nhiều nhất có lẽ là chị 
Thu Trang – Phó Hiệu trưởng nhà trường. Ngày đầu tiên 
tôi về trường là vào lớp chị, được chị hướng dẫn rất nhiệt 
tình. Không chỉ vậy, chị còn hát hay đàn giỏi, là tổ trưởng 
chuyên môn, cho đến khi giữ chức Phó hiệu trưởng vẫn 
luôn đồng hành, gần gũi và giúp đỡ mọi người trong 
công việc. Đó cũng là một tấm gương mà tôi thấy mình 
cần phấn đấu, học tập.

Ban Mai cũng chính là nơi đã mang đến “một nửa thế 
giới” cho tôi, khi phu quân hiện tại của tôi là thầy Phan 
Long – đang dạy võ cho các con Mầm non. Nửa năm 
quen nhau, và sau 2 năm tiến tới hôn nhân. Ban Mai có 
thật nhiều cái duyên và tôi hy vọng nhiều bạn đồng ng-
hiệp khác của mình cũng tìm thấy được những cái duyên 
tuyệt vời như thế ở nơi đây.

LÊ THỊ NGA
(Khối Mẫu giáo Nhỡ - trường Mầm non)

1/.Cuộc thi “Tài năng duyên dáng” đem tới cho tôi 
nhiều trải nghiệm thú vị. Tôi thấy mình tự tin hơn, bản 
lĩnh hơn và yêu nghề, yêu anh chị em đồng nghiệp và 
gia đình Ban Mai mà tôi đang sống nhiều hơn.  

Tôi sẽ không quên lịch tập luyện dày đặc, phải chuẩn bị rất 
nhiều thứ nhưng tôi luôn giữ tin thần vui vẻ - một cảm giác 
yên tâm vì bên cạnh tôi luôn có sự hỗ trợ của anh chị em 
đồng nghiệp. Các chị chuẩn bị quần áo, mang những túi đồ 
nặng cho tôi, những tiếng hò reo cổ vũ truyền cho tôi rất 
nhiều động lực, những chiếc banner và mũ cổ động mang 
đầy hình ảnh của tôi…  Rồi ở cuộc thi cấp cụm, đồng nghiệp 
của tôi đứng thành 2 hàng ngay cửa ra vào, mỗi người cầm 
trên tay một bó hoa và ùa vào chúc mừng và ôm lấy tôi. 
Thực sự tôi đã rất xúc động khi nhận được rất nhiều tình 
cảm của mọi người đến vậy.

2/. Không khó để cho tôi quyết định sẽ chọn hình thức nào 
để dự thi phần thi Tài năng. Bởi đam mê của tôi là hát và 
nhảy. Được đứng trên sân khấu thể hiện đúng cá tính và sở 
thích của mình khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Đó là động lực 
để tôi tập luyện không biết mệt mỏi. 

Ngoài những giờ học trên lớp với bộ môn Tiếng Anh, tôi 
cũng luôn đồng hành với các con học sinh trong các hoạt 
động ngoại khóa, đặc biệt là dàn dựng các tiết mục văn 
nghệ. Có lẽ niềm đam mê của tôi đã truyền tới các con, để 
rồi chính các con cũng yêu thích được tham gia các hoạt 
động, hăng say tập luyện và đem tới những tiết mục thành 
công. Thật vui vì tôi và các con có thể gần nhau hơn từ các 
hoạt động như vậy.

Cảm ơn những con người Ban Mai đã đem tới cho tôi một 
gia đình thứ hai của mình, nơi luôn luôn đầy ắp những tình 
cảm, sự động viên, chia sẻ, sự hỗ trợ và truyền cảm hứng 
và động lực để tôi luôn tâm huyết với nghề.

PHAN THỊ NGỌC 
(GV tổ Tiếng Anh)

GIỮA VÒNG TAY BMSERS



Là dân “ngoại đạo” nên khi bước vào môi trường sư phạm, bản thân tôi 
gặp khá nhiều bỡ ngỡ và khó khăn. Nhiều lúc tưởng chừng như muốn bỏ 
cuộc. Nhưng chính nhờ sự động viên, giúp đỡ của các anh chị đi trước 
đặc biệt là tình cảm của các em học sinh mà tôi đã có thêm nhiều động 
lực để vững bước. 

Tôi đã rất xúc động khi nhận được tấm thiệp của một bạn học sinh nam tặng 
cô nhân ngày 20-11. Trong đó có đoạn mà tôi nhớ như in “Chính cô là người 
tăng thêm nhiệt huyết của các bạn học sinh...”. Tôi thấy hạnh phúc khi hiểu rằng 
mình đã đóng góp được một chút nhỏ bé vào sự phát triển của các con học 
sinh. Và câu nói đó đã trở thành kim chỉ nam cho tôi khi làm việc tại Ban Mai.

Gần 4 tháng về Ban Mai, có thật nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Nhưng kỷ niệm ấn 
tượng và gần đây nhất chính là khi tôi được anh chị em trong khối Hành chính 
tổng hợp cử làm đại diện tham gia cuộc thi “Tài năng duyên dáng” của trường. 
Ban đầu tôi định từ chối vì e sẽ không hoàn thành tốt phần thi của mình để đáp 
lại sự tin tưởng của mọi người. Nhưng sau khi được các chị em trong tổ động 
viên thì tôi đã vui vẻ nhận lời. 

Với tôi  khi đã nhận lời thì phải làm với  thái độ thật tốt vì đó là trách nhiệm và 
cơ hội thể hiện bản thân. Tôi xác định mình sẽ cố gắng hết sức lực. Và tôi nhận 
ra cuộc thi này là cơ hội rất tốt cho chính bản thân tôi, để tôi hòa nhập hơn với 
gia đình Ban Mai. Tôi tin, khi mình làm việc gì đó với sự quyết tâm và tâm trạng 
thoải mái, cảm xúc dạt dào thì dù kết quả thế nào, mình cũng đã tự tỏa sáng 
hơn so với chính mình của ngày hôm qua.

Một điều vô cùng hạnh phúc nữa là tôi nhận ra rằng có rất nhiều người yêu quý 
tôi. Khi tôi gặp khó khăn, cần sự trợ giúp các anh chị em đồng nghiệp luôn ở 
bên tôi, cùng tôi tháo gỡ, vượt qua. Tôi hiểu thêm hơn về điều mọi người vẫn 
nói với nhau:

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

 Một kỉ niệm đẹp mà tôi sẽ luôn ghi nhớ.

HOÀNG LINH HƯƠNG 
 (Tổng phụ trách khối Tiểu học)

“Làm với sự quyết tâm 
đồng nghĩa với việc mình 

đã tỏa sáng hơn chính mình 
ngày hôm qua”
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