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GROW IN LOVE



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. Khổng Trường An                   0906208882
2. Bùi Đức Huy Anh                   0904607772
3. Hoàng Thùy Anh                   0987995095
4. Trần Quang Bách                   0986054242
5. Đỗ Tường  Chi                   0981218025
6. Nguyễn Phan Ánh Dương        0966261717
7. Nguyễn Thanh Hà                   0962639366
8. Bùi Khánh Hoàng                   0984968588
9. Doãn Khánh Hưng                   0983197986
10. Nguyễn Quang Huy        0983028116
11. Mai Uy Lâm                   0914191915
12. Lê Phương Linh                   0962350374

13. Dương Gia Linh                   0936203559
14. Nguyễn Bá Lộc                   0763016327
15. Hoàng Dương Minh Minh      0906059352
16. Nguyễn Gia Minh        0942784747
17. Ngô Dương Minh                    039489211
18. Nguyễn Bảo Nguyên         0904505724
19. Trần Vũ Nguyên                    0988688603
20. Nguyễn Thiện Phong              0976494997
21. Lê Thủy Thành Phương         0975538087
22. Lê Nguyễn Minh Tâm         0983604305
23. Nguyễn Đức Thuận          0983388919
24. Nguyễn Dương Hồng Vân       0985509113





CÒN MÃI YÊU THƯƠNG

Các con yêu quý! 

Quãng thời gian một năm đồng hành cùng các con trôi 
qua nhanh như một cơn gió. Mới ngày nào cô trò mình 
buổi đầu gặp gỡ, làm quen. Những bước chân ngỡ 
ngàng, những ánh mắt lạ lẫm, có xen chút lo lắng, bồi 
hồi. Ngày ấy, bây giờ, Một năm học đã thấm thoắt 
thoi đưa. 

Một năm có bao nhiêu ngày? Cô cũng không biết nữa. 
Bất chợt cô giật mình trước sắc đỏ rực hoa phượng, sắc 
bằng lăng tím biếc nơi góc sân trường. Lại một mùa hè 
nữa vẫy gọi. Nhưng mùa hè năm nay sao nhớ thương, 
lưu luyến bâng khuâng đến thế? 

Mùa hè này có lẽ thật đặc biệt vì các con sẽ từ giã ngôi 
trường Tiểu học thân yêu để bước những bước chân 
lên bậc thang đến với ngôi trường cấp 2 với bao điều 
mới lạ đang chờ đón. Từng thước phim quay chậm về 
những tháng ngày tuyệt với vừa qua như hiển hiện 
trước mắt cô với từng ngóc ngách, từng hơi thở nồng 
nàn, từng tiếng cười giòn tan, từng gương mặt thân 
quen. 

Đây nhóm bạn Ánh Dương, Phương Linh, Gia Linh, 
Tường Chi, Thanh Hà thật nhanh nhẹn, hoạt bát, các 
con chính là những “trợ thủ đắc lực” của các thầy cô. 
Đây nhóm bạn Thùy Anh, Bảo Nguyên, Hồng Vân, 
Minh Minh, Minh Tâm thật đáng yêu, dễ thương nhưng 
còn đôi chút rụt rè. Đây nhóm các bạn nam Quang 
Huy, Huy Anh, Khánh Hoàng, Thành Phương vô cùng 
thông minh nhưng cũng vô cùng tinh nghịch, nhiều khi 
đưa cô vào những tình huống dở khóc dở cười. 

Hay các bạn Quang Bách, Uy Lâm, Dương Minh, Vũ 
Nguyên rất chăm chỉ, ngoan ngoãn và bộ ba Đức 
Thuận, Khánh Hưng, Bá Lộc thì thật đặc biệt, gắn 
bó thân thiết với nhau đấy nhưng cũng có những lúc 
“chành chọe”, trêu chọc nhau. Bạn Gia Minh thì cuối 
năm học đã có rất nhiều cố gắng khiến các bạn phải 
trầm trồ khen ngợi. 

Những gương mặt ấy sẽ mãi in đậm trong tâm trí cô. 
Các con chính là một phần đẹp nhất trong cuộc đời đưa 
đò của cô. Ôi, những kỉ niệm sao trân quý đến thế? 
Dõi theo từng bước chân của các con, cô chợt nhận ra 
rằng, các con đã khôn lớn biết nhường nào. Trong giờ 
phút này đây, cô muốn thời gian ngừng trôi để chia sẻ 
với các con nhiều nhiều nữa.  Nhưng dù cô có muốn tắt 
nắng đi, có muốn buộc gió lại, có muốn kéo dài thêm 
hơi thở, có chạy thế nào cũng không thắng nổi bánh 
xe thời gian. Cô đã học được rất nhiều từ các con. Cô 
trân trọng và cảm ơn các con rất nhiều. 

Sau 5 năm chung một mái trường, ngày hôm nay các 
con sắp phải tạm biệt nhau. Sẽ không biết có ai còn ở 
lại chung lớp, chung trường nữa không? Hay các con 
sẽ lựa chọn cho mình những chân trời mới! Nhưng, cô 
mong rằng các con dù ở phương trời nào bên những 
người bạn mới, thầy cô mới, ngôi trường mới vẫn sẽ 
luôn tự tin, luôn tỏa sáng, luôn là chính mình.
Và cô luôn tin là như thế! Yêu và thương các con rất 
nhiều! 

Cô giáo Chủ nhiệm của các con: 

NGUYỄN THỊ THÙY LINH
(ĐT: 0974 899 779)
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24. Nguyễn Dương Hồng Vân   



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:
 Nguyễn Thị Kim Oanh  

 

Tiếng Anh: 
Lưu Thùy Linh 

Âm nhạc: 
Lê Ngọc Tuyền   

Tin học: 
Đoàn Thị Đông Hà  

Thể dục:
 Quang Trọng Hiếu  

Lớp 5:
 Nguyễn Thị Thùy Linh

Lớp 2-3:
Vũ Thị Kiều Loan

Lớp 4: 
Phạm Thị Hòa

Lớp 1:
Lã Huyền Trang



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 5A4 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 từng 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


