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LỜI YÊU THƯƠNG
 BẠN MUỐN NÓI CÙNG TÔI...

Những trang kỷ niệm này sẽ là "kho báu" 
cho mỗi hành trình tôi sẽ đi qua.

Tên tôi là: ............................................................................



Những mặt trời trong khu vườn BMSer

 1. Nguyễn Diệu Anh  0913.235.087
2. Đỗ Cát Anh    0982.436.868
3. Kiều Vũ Nhật Anh  0913.343.288
4. Lương Nguyễn Hà  Anh 0972.741.618
5. Phạm Đức Anh   0983.106.308
6. Vũ Tuấn Đạt   0988.300.950
7. Nguyễn Văn Đạt   0983.801.390
8. Ngô Đức Hiếu   0978.279.668
9. Nguyễn My Khanh   0987.756.750
10. Dư Nam Khánh   0902.422.828
11. Lê Thu Mỹ Khánh   0904.695.699
12. Lê Anh Kiệt   098.604.1964

13. Đặng Việt Long  0904.275.557
14. Nguyễn Đình Đức Minh 0902.079.119
15. Nguyễn Phúc Nguyên  0913.110.911 
16. Nguyễn Khôi  Nguyên 0983.563.537
17. Sophie Ngọc Visser 0904.082.244
18. Trần Đỗ  Quyên  0901.169.525
19. Nguyễn Thanh Thảo  0961.681.188
20. Lê Viết Tiến  0904.233.002
21. Hoàng Khánh Trang 0918.941.228
22. Vũ Quang Trung   0936.311.939
23. Trương Thụy  0979.851.130





CÒN MÃI YÊU THƯƠNG

Cuối mùa rồi, trời lại rả rích mưa… Những hạt mưa 
tinh nghịch, mát lành và lung linh rớt thật nhẹ nhàng 
xuống mênh mông – như ký ức trào dâng tưới đằm nỗi 
nhớ cùng những hoài niệm đã qua…

Ký ức như mưa ngọt ngào len vào từng ngõ ngách 
trong mỗi nẻo tâm hồn; đưa ta trở về, sống lại với 
những ngày xưa yêu dấu bằng hoài niệm…

Buổi học cuối cùng đến rồi đi vội vã…
Chiều, cô một mình đếm bước cầu thang. Những bậc 
cầu thang thân thương ngày nào cũng có dấu chân 
của những học trò 5A1 thân yêu trên đó.

Cô nhớ quay quắt lớp học với những nụ cười ấm áp xua 
đi mùa đông buồn lạnh lẽo; những giờ quậy ầm trời 
của lũ quỷ nhỏ 23 đứa…Nhớ những tiềng ho đột ngột 
giữa chừng cắt ngang bài giảng của cô…  
 
Cô lật xem lại những tâm thiệp, lá thư của các con. 
Những dòng chữ làm cô xúc động:”Có một thời con 
hằng tin rằng có những con sóng thì thầm muôn đời 
trong vỏ ốc. Có một thời con hằng tin rằng, nếu thốt 
lên lòng mình vào đúng lúc ánh sao băng quét ngang 

trời thì mơ ước ấy sẽ trở thành hiện thực… Và không 
ai khác, thầy cô chính là người đã cho tôi bao niềm tin 
vào cổ tích như thế…Cô đã nói đúng. Mơ ước sẽ mãi 
chỉ là mơ ước, bởi trong cuộc đời mỗi  con người đều có 
những bước ngoặt mà ta không hề nghĩ tới…

Đêm con tôi không ngủ. Vầng trăng tròn sáng trong lơ 
lửng giữa tầng không như thao thức, sà xuống ô cửa 
sổ soi cho con viết vào trang nhật ký đầu đời những 
dòng cảm xúc, suy nghĩ chân thành và tha thiết. Dù 
cho con biết những gì đã qua sẽ không bao giờ trở 
lại - thế nhưng trong con, hình bóng thầy cô, bạn bè 
và mái trường thân yêu sẽ luôn còn mãi, chẳng thể mờ 
phai!”

Nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau cùng tuổi học trò 
thần tiên, các con nhé.

Và cuốn kỷ yếu này là minh chứng, lưu giữ lại những 
điều thật đẹp đó.

Cô giáo Chủ nhiệm của các con: 

TRỊNH THỊ HIÊN 
(ĐT: 0974591949)





















1. Nguyễn Diệu Anh
( 29/3/2009)



2. Đỗ Cát Anh
(21/05/2009)



  3 Kiều Vũ Nhật Anh
(01/09/2009)



4. Lương Nguyễn Hà Anh
(03/05/2009)



      5. Phạm Đức Anh
(17/05/2009)



        6. Vũ Tuấn Đạt 
(18/11/2008)



  7. Nguyễn Văn Đạt
(01/01/2009)



       8. Ngô Đức Hiếu 
(19/10/2009)



9. Nguyễn My Khanh
(18/04/2009)



   10. Dư Nam Khánh
(17/11/2009)



11. Lê Thu Mỹ Khánh 
(04/9/2009)



      12. Lê Anh Kiệt
(06/03/2009)



     13. Đặng Việt Long 
(08/07/2009)



14. Nguyễn Đình Đức Minh
(21/05/2009)



              15. Nguyễn Phúc Nguyên 
(31/10/2009)



 16. Nguyễn Khôi Nguyên 
(01/09/2008)



17. Sophie Ngọc Visser
(17/03/2009)



   18. Trần Đỗ Quyên 
(08/07/2009)



19. Nguyễn Thanh Thảo  
(23/12/2009)



      20. Lê Viết Tiến 
(20/05/2009)



   21. Hoàng Khánh Trang 
(22/03/2009)



   22. Vũ Quang Trung 
(17/06/2009)



             23. Trương Thụy
(06/02/2009)



THÁNG NĂM LÀ KỶ NIỆM





















CẢM ƠN VÌ ĐÃ LÀ THẦY CÔ GIÁO CỦA CON
Các cô Chủ nhiệm từ lớp 1-5

Các thầy cô bộ môn năm lớp 5:

Mĩ thuật:
Cô Trịnh Thị Kim Nhung 

Tiếng Anh: 
Cô Nguyễn Thị Mai Anh  

Âm nhạc: 
Cô Kiều Thị Oanh  

Tin học: 
Cô Đoàn Thị Đông Hà  

Thể dục:
 Thầy Quang Trọng Hiếu  

Lớp 4:
 Cô Phạm Thị Nhã

Lớp 1: 
Cô Nguyễn Thị Hà 

Lớp 2: 
Cô Nguyễn T.Thanh Hải

Lớp 3: 
Cô Phạm Thị Hòa - Cô Nguyễn Thị Ngọc

Lớp 5:
Cô Trịnh Thị Hiên



Ngày hôm nay em tự hào về nhà trường
Và ngày mai nhà trường tự hào chúng em...



ĐIỆP KHÚC NĂM CUỐI CẤP
(Dành tặng các con học sinh 5A1 yêu quý!)

Có bao giờ trở lại nữa không?
Những yêu thương vui buồn thuở đến lớp
Tiếng trống trường, con đường chiều tan học
Lá me bay… Ngơ ngác mắt ai nhìn?

Có bao giờ trở lại những bình yên?
Ô cửa sổ - khoảng trời riêng mơ ước…
Chiều mây bay ý thơ vùi trong cặp
Chiếc lá thuộc bài, ai nhắc cho ai?

Giữ sao được góc sân trường sớm mai?
Hoa phượng đỏ nối dài mùa nhung nhớ…
Gió bâng quơ từng lời thương thủ thỉ…
Gốc cây chiều lặng lẽ tiễn nhau đi!

Khúc giao mùa ai viết tặng mùa thi
Ngày trở lại tìm gì trong lá biếc?
Gió vẫn hát tưng lời như điệp khúc…
Có bao giờ trở lại những ngày xa?

                                    LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Ảnh chụp, trình bày, thiết kế: ĐÌNH KHOA 
www.facebook.com/luongdinhkhoa - ĐT: 0988086903

Khoadinhluong@gmail.com


