


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 - Năm học 2015 - 2016)
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Những mặt trời 
trong khu vườn BMSer



1. NGUYỄN LÊ TÙNG ANH



(xem tiếp trang 5)



2. TRẦN QUỐC ANH 





3.  NGUYỄN TRÚC MAI ANH
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ẤN TƯỢNG BAN MAI

 Các bạn đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi TOEFL Primary Quốc tế nhận lời chúc mừng từ BGH, IIG Việt Nam, cha mẹ học sinh.

4.  PHẠM VĂN HẢI ANH 



 BAN MAI & QUỐC TẾ
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5.  NGUYỄN KIM ÁNH 





6.  VŨ GIA BÁCH





7.  PHAN ANH MINH ĐỨC 





8.  TRẦN THU HÀ





9.  TRẦN BẢO HÂN 





10.  ĐỖ GIA HUY





11.  LÊ QUANG HƯNG





12.  HOÀNG TỐ THỤY KHANH





13.  ĐÀO VĨNH KHANG





14.  NGUYỄN MINH KHUÊ





15.  HOÀNG CHI LAN





16.  NGUYỄN HÀ LINH





17.  ĐINH NGUYỄN HOÀNG MINH 





18. NÔNG HOÀNG TRÚC NHI 





19. VŨ ĐẶNG UYÊN NHI





20. NGÔ PHAN QUÂN





21.  NGUYỄN NHẬT QUANG





22.  NGUYỄN NGỌC TÂM





23.  ĐẶNG LÊ YẾN THY



 Kính Gửi cô giáo Hằng!

Tối nay mẹ con đi làm về, xúc động khi bác ở nhà kể, 
con đem bông hồng( năm nào cũng vậy) từ lớp về tặng 
mẹ, ai xin dọc đường cũng từ chối vì " của con dành 
cho mẹ con". Và tặng mẹ bức tranh, luôn nhắc mẹ về 
chú thỏ may mắn mẹ được tặng năm 2011 khi đang 
nằm viện tưởng không qua khỏi, con rất sợ mẹ ốm và 
nằm viện. 

Con đề nghị được giữ em Thỏ bông thật cẩn thận vì có 
em mẹ sẽ may mắn, sẽ khoẻ mạnh.Bức tranh Xì Trum 
là cô bé Yến Thy biết mẹ thích phim đó, và 2 mẹ con 
cùng xem với nhau khá lâu rồi, vẽ tặng mẹ. 
Nên với mẹ, đó là niềm hạnh phúc nhất.

Con gái Yến Thy là cô gái nhỏ sống trách nhiệm và vô 
cùng tình cảm, sâu sắc, yêu thương mọi người trong 
gia đình, luôn lo lắng cho mẹ.

Mẹ con cảm ơn cô Hằng đã dìu dắt con, để con trưởng 
thành hơn thật nhiều năm lớp 5 này. 
Mẹ con chúc cô luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.

Mẹ Yến của Yến Thy (5A4)



24.  NGUYỄN HẢI TRIỀU





25.  ĐẶNG ANH TÚ





26.  ĐOÀN VIẾT TÚ

Sức sống mùa Xuân
“Mùa xuân là mùa tưng bưng đón Tết, hòa nhịp với lễ 
hội dân gian Việt Nam. Với tôi, mùa xuân là nàng tiên 
dịu dàng, ấm áp, luôn mang đến niềm vui cho mọi 
người. 

Ông mặt trời tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, khoác màu áo 
xanh. Những cơn gió nhẹ nhàng đưa ngọn tóc vàng lìa 
cành của hàng cây già khụ.  Từng tia nắng ấm sà xuống 
hỏi thăm mọi người. Làn mây bé bỏng gọi nhau đón tiệc 
giao thừa.

Mới chớp mắt thôi, đêm về. Những đốm sáng lóe sáng 
bay lên bầu trời trông thật huyền ảo. Tiếng trống rộn 
khắp mọi miền. Nhà nhà chuẩn bị đón khách. Cây trái 
trong vườn nghiêng mình ngóng nghe những lời chúc 
đầu năm. rồi thích thú nhìn ngắm trẻ con chơi đùa trong 
những bộ đồ đỏ thắm. Bầy chim về tụ hội, hát ca. Mùa 
xuân luôn tràn đầy hạnh phúc với mọi người như thế 
đấy”.

(ĐOÀN VIẾT TÚ - 5A4)





27.  TRIỆU HOÀNG MINH TÙNG





28.  NGUYỄN THANH TÙNG





29.  ĐỖ HÀ VY 





30.  ĐẶNG TRUNG VŨ





NHẮN GỬI YÊU THƯƠNG





Tháng 5 lại về trên sắc đỏ của 
những cành hoa phượng vĩ. 
Mới ngày nào con trai bé bỏng 
của mẹ bước vào ngôi Trường 
tiểu học Ban Mai với bao bỡ 
ngỡ, vậy mà giờ con đã thành 
một cậu học trò sắp tốt nghiệp 
tiểu học rồi đấy.

Con và mẹ đều biết đến mái 
trường Ban Mai từ rất lâu trước đó 
bởi chị con đang theo học ở đây. 
Từ khi con còn học mẫu giáo đã 
được theo chị tham gia các hoạt 
động ở trường. Con đã hòa nhập 
với các anh chị và thày cô giáo 
một cách đầy tự tin và yêu thích. 

Năm con vào lớp 1, vì lo cho sức 
khỏe vốn không được tốt của 
con nên bố mẹ đã cho con học ở 
trường tiểu học sát nhà để thuận 
tiện cho việc đi lại. Thế nhưng có 
lẽ mái trường Ban Mai đã chọn 
con trai mẹ và con mẹ cũng lựa 
chọn ngôi trường này, nên sang 
lớp 2 thì con được về học cùng chị 
Nguyên Anh ở ngôi trường mà con 
yêu thích. 

Con là một cậu bé đặc biệt, thậm 
chí hơi khác biệt so với bạn bè 
cùng trang lứa. Hiếu động, tinh ng-
hịch, chỉ tập trung vào những điều 
mình thích. Đó là những điều kh-
iến mẹ luôn lo lắng về con. Nhưng 
mẹ vẫn tin vào môi trường giáo 
dục mà mẹ con mình đã cùng lựa 
chọn và giữ vững niềm tin ấy.

Dạy học bao gồm nhiều việc hơn 
là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi cả 
việc truyền cảm hứng cho sự thay 
đổi. Và mẹ cảm nhận rõ ràng nhất 
điều này từ sự tiến bộ của con 
trai mẹ trong năm học cuối cấp 
cùng với cô giáo chủ nhiệm Minh 
Hằng. Không chỉ con mà ngay cả 
mẹ cũng nhận được từ cô những 
ý kiến trao đổi quý báu, giúp mẹ 
hiểu con hơn và biết cách khơi gợi 
tình yêu thương, khả năng tiềm ẩn 
trong con. 

Con khá hoạt ngôn, biết diễn đạt 
suy nghĩ của mình bằng lời nói 
một cách lưu loát nhưng lại lười 
viết. Vậy mà từ khi học với cô 
Hằng, mẹ đã không ít lần phải 
ngạc nhiên khi đọc những bài văn 
của con vì sự tiến bộ đến không 

ngờ. Đúng là sự tận tâm và tình 
yêu thương có một sức mạnh kỳ 
diệu, con nhỉ. Con chưa phải là 
một học sinh xuất sắc, nhưng với 
mẹ và cô, con luôn là cậu bé đặc 
biệt và duy nhất. 

Khi lựa chọn Ban Mai là mái 
trường gửi gắm 2 chị em con, mẹ 
nghĩ giáo dục không đơn thuần 
chỉ là truyền thụ kiến thức, người 
thầy không phải là người nhồi nhét 
kiến thức mà chính là người khơi 
dậy ngọn lửa cho tâm hồn. Mùa 
hoa phượng tháng năm này, mẹ 
viết những dòng tâm sự về con 
và cũng là lời tri ân gửi tới cô giáo 
Minh Hằng và mái trường Ban Mai 
– nơi đã xây dựng niềm tin của mẹ 
con mình ngày một vững chắc.  

“Những khoảnh khắc dịu dàng và 
lặng lẽ/ Con hãy yêu từng giây 
phút trong đời/ Để tuổi thơ con ấm 
áp tiếng cười/ Con của mẹ mặt 
trời vàng rực rỡ/ Ngày mai với con 
cuộc đời rộng mở/ Mỗi khoảnh 
khắc trong đời là một niềm vui”

PHHS PHẠM VĂN HẢI ANH 
(5A4)

 CON ĐÃ LỚN KHÔN



Nhớ ngày nào, cách đây năm 5, khi gia đình tôi 
chuyển từ khu Trung tâm thành phố Hà Nội về trong 
Khu Văn Quán, Hà Đông sinh sống. Tôi loay hoay đi  
tìm trường và lựa chọn trường cho con theo học. Sau 
nhiều lần tìm kiếm, tôi cũng đã tìm được Trường Ban 
Mai mà theo suy nghĩ của gia đình tôi, ngôi trường 
vừa khang trang sạch đẹp, ngăn nắp và thân thiện 
sẽ đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi để gửi gắm 
con mình.

Buổi đầu tiên dắt con tới trường, con trai bé bỏng của tôi 
vẫn là một đứa trẻ khá nhút nhát và rụt rè, hơn thế nữa, 
con được sống trong một gia đình toàn người lớn và chỉ 
mình con là bé bỏng nên cả nhà từ ông, bà, cha, mẹ đều 
dành hết tình yêu thương cho con. Bởi thế, trong con có 
hơi chút của một “cậu ấm”. 

Qua từng năm học, theo sát con và đồng hành cùng con, 
tôi thấy con trưởng thành nên rất nhiều. Con thích đến 
trường hơn ở nhà bởi ở đó con được gặp các bạn, các 
thầy cô, con được thỏa sức khám khá chân trời tri thức. 
Mỗi ngày đi học về, con đều giành thời gian kể cho mẹ 
nghe câu chuyện học trên lớp cũng như các bạn chơi 
đùa với nhau nghe rất hồn nhiên. Một điều may mắn cho 
con, trong năm học lớp 5 này, con được cô Minh Hằng, 
giáo viên chủ nhiệm truyền cảm hứng về sự hiếu học. 
Cô đã dạy cho các con bằng cả trái tim đầy nhiệt huyết 
của người nhà giáo. Con tiến bộ lên từng ngày và trưởng 
thành hơn rất nhiều, tự tin hơn trong giao tiếp. Gia đình 
tôi thật sự cảm thấy  hài lòng về trường Ban Mai, nơi 
chúng tôi đã gửi gắm con em mình trong suốt 5 năm học.

Thời gian trôi qua mau, các con sắp bước sang một cấp 
học mới. Xin gửi lời cảm ơn đến cô giáo Mai Thị Lan Anh, 
cô Phạm Thị Thu Phương đã không ngừng tìm tòi, khám 
khá mô hình học tiên tiến để áp dụng trong nhà trường 
cho các con được tiếp cận với những phương pháp học 
mới. Cảm ơn các cô giáo đã dạy con trong suốt 5 năm 
học. Cảm ơn cô Huyền bán trú đã chăm chút cho các 
con từng bữa ăn, giấc ngủ. Cảm ơn cô Thủy, giáo viên 
Tiếng Anh và các thầy cô giáo khác trong toàn thể nhà 
trường đã dìu dắt và đồng hành cùng con trên một chặng 
đường dài. 

Và cuối cùng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô 
Minh Hằng, người mẹ thứ hai đã nuôi dưỡng cho con 
những ước mơ để rồi đây con sẽ bay cao hơn, xa hơn 
trong bầu trời tri thức và con sẽ là niềm tự hào của các 
Thầy cô khi nhắc đến con.

NGUYỄN THỊ THANH HẢI
(PHHS Nguyễn Lê Tùng Anh - 5A4)

BAN MAI 
NƠI GỬI GẮM YÊU THƯƠNG









Cám ơn thầy cô
 vì đã là thầy cô giáo của chúng con

GV Chủ nhệm:
 Nguyễn Thị Minh Hằng 

GV Bán trú: 
Đỗ Thị Thu Huyền

GV Tiếng Anh:
 Lưu Bích Thuỷ

GV Âm nhạc: 
Lê Ngọc Tuyền 

GV Mĩ thuật: 
Nguyễn Thị Kim Oanh 

GV Tin học: Trương Thuý Mai GV Thể dục: Quang Trọng Hiếu GV Kịch nghệ: Lawrence



 
Em thấy không – cánh phượng đầu tiên
Trên sân trường giữa khung trời mùa hạ

Cháy hết mình rồi xoay tròn trên cỏ
Cháy hết mình… Thành những giấc mơ!

 
Mùa hạ cuối cùng lặng lẽ về qua

Gom những giấc mơ hoa buộc vào năm tháng
Để vô tình cháy bừng lên khát vọng…

Mắt ai nhìn trong nắng nhuốm màu hoa

 
Chợt tiếng ve rớt xuống giữa vòng tay

Cứ nức nở oà lên đầu hạ
Rồi chin dần những khát khao lửa đỏ…

Chớp mắt chiều phượng nở cánh đầu tiên.
 

Mùa hạ xoè những ngón tay thơm
Mở trái tim – vô tình thành vệt cứa

Cuống cuồng khâu bămh màu phượng đỏ
Nên suốt đời thương nhớ sắc hoa vương!

 CÁNH PHƯỢNG ĐẦU TIÊN - MÙA HẠ CUỐI CÙNG

 LƯƠNG ĐÌNH KHOA 

Chụp ảnh, thiết kế, trình bày: Lương Đình Khoa 
Khoadinhluong@gmail.com - ĐT: 0988086903


