


 Xin viết dòng thơ tặng các con
Dẫu mai xa cách khắp trăm miền
Muôn nẻo đường xa, con có nhớ
Một thời áo trắng thật hồn nhiên.

Mai đã xa rồi tìm đâu nữa
Bóng con nơi góc lớp sân trường?

Chỉ có bảng đen, bàn ghế cũ
Lưu mãi hình con trong gió vương.

Cuốn sổ còn đây những dòng tên
Tuấn Dương  nỗ lực biết vươn lên

Minh Hằng xông xáo nên được việc
Duy Anh lịch thiệp lắm người  chơi.

Cởi mở ,thân thiện Vũ Khánh An
Đá bóng ghi bàn siêu – Trung Hiếu

Tự giác học hành bạn Yến Chi
Dí dỏm ,hài hước là Ngọc Diệp.

Thông minh, láu táu Vũ Tuấn Hùng
Làm bài tập trung chính Tùng Lâm
Chậm chạp nhưng chắc là  Anh Tú

Cần cù ,chăm chú bạn Hải Anh.

Tính nhanh ,sáng tạo Phan Sơn An
Hoàng Mai bé nhỏ nhưng đa tài

Làm bài cẩn thận có Hà Lê 
Yêu thương rộng lượng Phan Trọng Quân..

Làm sao không nhớ bạn Nguyệt Minh
Một cô bạn gái luôn kín kẽ

Nhảy đẹp nói hay sống hài hòa.
Ngồi canh Nguyệt Minh là Nam Khánh

Luôn biết quan tâm đến mọi người.
Học tập tiến bộ chẳng chây lười.
Cô nhớ Cao Anh nụ cười tươi.

Thân thiện nhiệt tình nên được quý.

Lớp mình còn có  bạn Tuấn Duy
Thông minh nhớ tốt tính toán tài

Mỗi khi làm toán ít khi sai
Vào vai đóng kịch diễn rất hài

Kế Bách thuyết trình cũng cừ khôi
Văn Linh tốt bụng tiến bộ xa
So với ngày đầu cô nhận lớp 

21 gương mặt nhiều tính cách
Làm cho lớp mình thật là vui.

Thôi nhé, xa rồi các con ơi!
Ngày mai mỗi đứa một phương trời
Hãy nhớ những ngày con  đã sống
Khoảng trời thơ ấu áng mây trôi.

Thế là hôm nay cô đã xa
Xa đàn con nhỏ sống chan hoà

Xin gửi các con, cho tất cả
Để trái tim này còn gần nhau.

Rồi thì năm tháng sẽ qua mau
Chúc con viết tiếp những nhiệm màu

Như trong cổ tích hằng mơ ước
Từng ngày vững bước trên đài cao.

MAI THỊ THANH HUYỀN 
(GVCN 5A5, Tiểu học Ban Mai)

LƯU DẤU YÊU THƯƠNG 



Những mặt trời trong khu vườn BMSer
 1. VŨ KHÁNH AN 
 ĐT: 0983 066 368

2. PHAN SƠN AN 
ĐT: 0989 376 681

3. PHẠM CAO ANH 
ĐT: 0904 802 199

4. NGUYỄN ĐẶNG DUY ANH 
ĐT: 0945 924 369

5. BÙI THỊ HẢI ANH 
ĐT: 0912108165

6. PHAN KẾ BÁCH 
ĐT: 0983 060 899

7. NGUYỄN PHONG YẾN CHI 
ĐT: 0916 1967 90

8. PHẠM NGỌC DIỆP
 ĐT: 0977 767 675

9. TRẦN TUẤN DƯƠNG
 ĐT: 0947 497 377

10. NGUYỄN TUẤN DUY
 ĐT: 0936 162 608

11. PHÙNG MINH HẰNG 
ĐT: 0913 553 558

12. NGUYỄN TRUNG HIẾU 
ĐT: 0904 906 637

13. VŨ TUẤN HÙNG
 ĐT: 0914 350 269

14. TRỊNH NAM KHÁNH
ĐT: 0903 226 382

15. NGUYỄN TRẦN TÙNG LÂM
ĐT: 01698 146 809

16. NGUYỄN ĐẶNG HÀ LÊ
 ĐT: 0912622745

17. PHAN VĂN LINH 
ĐT: 0979122279

18. HOÀNG MAI
ĐT: 0906 295056

19. NGUYỄN TRẦN NGUYỆT MINH 
ĐT: 0984466728

20. PHAN TRỌNG QUÂN 
ĐT: 0908888225

21. HOÀNG ANH TÚ
ĐT: 0983882166



1. VŨ KHÁNH AN



(xem tiếp trang 5)



2. PHAN SƠN AN





3.  PHẠM CAO 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.  NGUYỄN ĐẶNG DUY ANH 



 BAN MAI & QUỐC TẾ
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5.  BÙI THỊ HẢI ANH 

 “Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi. Và mẹ em 
chỉ có một trên đời”.  Từng lời của câu hát thân 
quen đã thấm vào tim khi tôi nhận ra rằng: Tôi 
yêu mẹ nhất!

Mẹ - là ánh dương trong câu ca, là loài hoa 
đẹp nhất trong muôn loài hoa đẹp, là con sóng 
êm đềm tan chảy trong tim của mỗi người con, 
không ai có thể thay thế.
Trong mỗi người chúng ta, ai cũng cảm nhận 
được lòng bao dung và đức hy sinh cao cả của 
mẹ. Tôi phải cảm ơn mẹ rất nhiều, vì đã sinh ra 
tôi, cho tôi cuộc sống này và thừa hưởng những 
gì tinh tú, đẹp đẽ từ mẹ.

Những lúc tôi buồn, mẹ là người động viên, an 
ủi. Lúc tôi ốm đau, mẹ thức suốt đêm dài chăm 
lo từng chút mà đôi mắt mẹ như không bao giờ 
ngủ. Khi tôi gặp một bài toán khó, mẹ ân cần 
giảng giải giúp. Để rồi tôi chợt nhận ra: Mẹ là 
người bạn lớn trong cuộc đời của mỗi người con.

Người ta thường nói “Đi khắp thế gian không ai 
tốt bằng mẹ”, quả không sai. Từ việc nhỏ đến 
lớn, có bàn tay mẹ chăm lo. Và những khi vấp 
ngã, bàn tay mẹ dìu tôi đứng lên, cho tôi niềm tin 
để vững bước trên đường đời.

Mẹ là người đi ngủ cuối cùng và cũng là người 
thức dậy sớm nhất. Vậy mà do tính ương bướng 
của mình, tôi đã không ít lần không nghe lời mẹ. 
Tôi hiểu mình đã sai. Tôi ước thời gian quay lại 
để không làm mẹ buồn nữa.

Hãy yêu thương mẹ của mỗi chúng ta – vầng 
mặt trời luôn soi lối, chỉ đường cho chúng ta đi 
tới hạnh phúc. Con yêu mẹ hơn cả những gì con 
có thể nói!

HẢI ANH (5A5)

(bài đăng trên Nội san Ban Mai - BMSers Connection 
số tháng 9/2016)





6.  PHAN KẾ BÁCH 





7.  NGUYỄN PHONG YẾN CHI 





8.  PHẠM NGỌC DIỆP 





9.  TRẦN TUẤN DƯƠNG 





10.  NGUYỄN TUẤN DUY 





11. PHÙNG MINH HẰNG 





12.  NGUYỄN TRUNG HIẾU 

Mùa thu, mùa của hoa cúc vàng, của hương cốm mới thơm dịu. Và mùa thu cũng là 
mùa để nhắc học sinh nhớ đến Ngày khai trường.

Để có một buổi khai giảng trang trọng và nhiều ý nghĩa, toàn trường từ thầy cô giáo đến các 
bạn học sinh ai cũng hồi hộp. Các lớp học được trang trí, đã đẹp càng thêm đẹp. Chúng em 
tập hát Quốc ca, tập nghi thức Đội và những tiết mục văn nghệ hấp dẫn chuẩn bị cho Ngày 
khai trường. Cuối cùng ngày 5/9 đã đến.  Sáng hôm ấy, em mặc bộ đồng phục mới, đeo khăn 
quàng đỏ đến trường. Vẫn là con đường đó, nhưng hôm nay em cảm thấy mọi thứ đều mới lạ. 
Bầu trời trong xanh hơn. Trên đường tấp nập phụ huynh, học sinh tới trường. Nhìn các thầy 
cô và các bạn học sinh, ai cũng tươi vui rạng rỡ...
    
Tiếng trống khai trường vang vang, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Chúng em thả ước 
mơ theo trái bóng bay lên. Em lắng nghe tiếng trống và tự nhủ sẽ cố gắng học tập, rèn luyện 
để có một năm học thành công.

TRUNG HIẾU (5A5)

(bài đăng trên Nội san Ban Mai - BMSers Connection số tháng 9/2016)





13.  VŨ TUẤN HÙNG 





14.  TRỊNH NAM KHÁNH 





15.   NGUYỄN TRẦN TÙNG LÂM 





16.  NGUYỄN ĐẶNG HÀ LÊ 





17.  PHAN VĂN LINH 





18. HOÀNG MAI  

 Thấm thoắt nay đã là Lễ khai giảng lần thứ 5. Nhớ ngày nào tôi 
còn là cô bé ngơ ngác chưa đọc được những lời chào mừng dịp 
lễ khai giảng. Giờ tôi đã là cô học trò cuối cấp Tiểu học với nhiều 
cảm xúc riêng trong sự kiện trọng đại này.

Trong tiết trời thu Hà Nội, không khí mát mẻ và thoáng đãng, sân trường 
được trang hoàng lộng lẫy với cờ hoa và biểu ngữ. Năm nay, bài nhảy 
“Dope”gây cho tôi những xúc cảm phấn khích nhất. Giờ đây khi ngồi 
viết lại những dòng này, trong tôi còn hiện rõ hình ảnh, âm thanh, và 
không khí ấy.

Trên sân khấu, khoảng 20 bạn nam nữ vũ công, khoác trên mình những 
bộ quần áo rất phong cách (áo phông đen, gi-ne trắng với quần sọc 
jean), đắm mình trong vũ điệu hip-hop tiếng Hàn. Bên dưới, cả nghìn 
học sinh trong đồng phục Ban Mai cùng hát, hò reo theo tiếng nhạc đu 
đưa, bắt chước động tác vũ công. Lướt qua hàng ghế các em học sinh 
lớp Một, tôi thấy các em vẫn còn bỡ ngỡ, rụt rè, song ánh mắt mở to 
rạng ngời toát lên vẻ háo hức.

Thả bóng ước nguyện kết thúc cho nghi lễ khai giảng. Tôi dường như 
không còn nghe rõ các tiếng xung quanh. Hơi nhắm mắt, tôi tự nhủ với 
mình sẽ cố gắng đạt những thành tích bay cao, bay xa như những trái 
bóng kia.

Sau khai giảng, mẹ chụp cho tôi và các bạn mấy bức hình để lưu lại 
những khoảnh khắc của sự kiện này. Tuy nhiên tôi đã giữ riêng cho 
mình cảm nhận vê điệu nhảy “Dope” đầy sôi động đã truyền năng lượng 
và cảm hứng cho tôi – cô học trò cuối cấp. Tôi yêu và sẽ lưu giữ mãi 
những giây phút kỷ niệm đẹp đẽ về lễ khai giảng năm học 2015-2016 
tại Ban Mai

HOÀNG MAI (5A5)
(bài đăng trên Nội san Ban Mai - 

BMSers Connection số tháng 9/2016)





19. NGUYỄN TRẦN NGUYỆT MINH 





20. PHAN TRỌNG QUÂN 





21.  HOÀNG ANH TÚ 





NHỮNG KHOẢNH KHẮC CỦA TÌNH YÊU















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

GV Chủ nhệm:
 Mai Thị Thanh Huyền

0978587558

GV Tiếng Anh:
Lưu Thùy Linh

0975851287

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

GV Bán trú: 
Lê Thị Lý

01699198289



 
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


