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Các bạn học sinh thân mến! 

Nếu bạn đã từng là học sinh trường Hồng Đức, nếu bạn đã và đang được dìu dắt 

dưới sự yêu thương, che chở của thầy cô chắc hẳn bạn sẽ cảm nhận được những giá trị 

hạnh phúc mà ngôi trường Hồng Đức mang lại. 

Đó là hình ảnh của một cô chủ tịch, khi vừa xuống sân bay đã đi thẳng về trường 

làm việc mà quên cả nghỉ ngơi và quãng đường từ sân bay nội bài Hà Nội về Hồng Đức 

cũng không gần chút nào. Cô Hoàng Thị Bích Hải - Chủ tịch Hội đồng trường là một 

nhà đầu tư tâm huyết không những cho sự nghiệp giáo dục mà còn cho cả sự nghiệp 

trồng người. 

 
Cô Hoàng Thị Bích Hải- trong chuyến đi ủng hộ miền Trung bị lũ lụt 

Đó còn là hình ảnh của một thầy hiệu trưởng mà mới sáng sớm phòng thầy đã mở 

và thầy luôn đi dạo quanh trường để bao quát, kiểm tra và nắm bắt tình hình học tập của 

các em học sinh. 



 
Thầy hiệu trưởng Nguyễn văn Tuynh cùng cô chủ tịch chúc mừng đội bóng đá vô địch 

Trường Hồng Đức là một ngôi trường không chỉ giúp các em trang bị những tri 

thức cho học sinh mà còn là môi trường giáo dục kỉ luật, giáo dục kĩ năng sống cho các 

em. Nếu nói tới bảng nội quy của nhà trường, chắc chắn bạn sẽ phải khẳng định rằng 

mình đã lớn khôn và trưởng thành hơn rất nhiều từ những bảng nội quy ấy. Và từng 

ngày trôi qua, các em sẽ biết nghiêm khắc với bản thân hơn và sống có trách nhiệm 

trước tập thể hơn. 

Hình ảnh các thầy cô giáo tận tâm, yêu thương học sinh là một hình ảnh không xa 

lạ khi bạn đặt chân vào Hồng Đức. Bất kể hoạt động nào của lớp, thầy cô luôn đồng 

hành cùng các em. Trên sân bóng, trong những trận thi đấu bóng đá, các em có nhìn 

thấy những cổ động viên đang mang trong mình niềm hi vọng và tự hào về các em. Khi 

lớp giành chiến thắng, thầy cô vỡ òa trong hạnh phúc. Khi các em thua trận, thầy cô 

chính là người động viên, an ủi các em. Trong các hoạt động văn nghệ, trong các 

chuyên đề của lớp, chắc hẳn thầy cô luôn có mặt để cùng các em luyện tập. Đó là những 

bữa ăn trưa với cơm hộp khi thầy cô và các em tập xuyên trưa. Đó là khi trời nhá nhem 

tối thầy và trò mới chuẩn bị ra về. Đó là những buổi tập thể dục giữa giờ hay giờ chào 

cờ, thầy cô luôn bám sát lớp để đảm bảo lớp trật tự và tập nghiêm túc. Đó là những 

chuyến đi trải nghiệm thực tế, thầy và trò cùng khoác ba lô lên đường đi khám phá cuộc 

sống xung quanh ta và đã có với nhau biết bao kỉ niệm. Thầy cô không chỉ là một người 

thầy mà còn là một người mẹ, người cha, người anh, người chị, người bạn của các em. 



Khi các em cảm thấy chông chênh trên đường đời, thầy cô luôn là chỗ dựa tinh thần 

vững chãi, động viên, khích lệ, giúp các em mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn để vượt qua 

những khó khăn trong cuộc sống. Đâu đó, chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh thầy cô ngồi nói 

chuyện riêng với các em học sinh, đâu đó là cả những ánh mắt buồn phiền, lo lắng của 

thầy cô mỗi khi các em có chuyện buồn. Và nơi đó mang tên Hồng Đức… 

 
Thầy Nguyễn Nam Hưng và đội tuyển bóng đã nữ đạt cúp vô địch trong Hội thi hội 

khỏe Phù Đổng tỉnh Hưng Yên 2020 

Tận tâm - yêu thương - sáng tạo cũng chính là giá trị cốt lõi mà nhà trường muốn 

mang tới cho các thế hệ học trò. Thầy cô trong nhà trường luôn đổi mới, sáng tạo trên 

từng trang giáo án, từng tiết dạy. Mỗi bài giảng của thầy cô không chỉ là những kiến 

thức khoa học mà nó còn là những bài học làm người. Nhà trường cũng luôn chú trọng 

giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Vì thế mà học sinh Hồng Đức luôn tự tin trong giao 

tiếp, trong cách xử lý các tình huống, trong cách ứng xử với mọi người trong xã hội. 



 
Thầy Nguyễn Đức Thọ cùng học sinh Tiểu học trong buổi lao động dọn vệ sinh trường 

 
Cô giáo Phạm Thị Duyên cùng học sinh trong tiết học ngoài trời 



 
Hình ảnh thầy cô cùng học sinh trong đêm dạ hội chia tay học sinh cuối cấp 

Niềm hạnh phúc của những người thầy, người cô chúng tôi chính là khi học trò 

của mình lớn khôn từng ngày, biết sống hết mình để đạt được mơ ước, biết mạnh mẽ 

khi gặp khó khăn và biết quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh của người khác…  

Cảm ơn “những người lái đò thầm lặng” đã miệt mài, tận tụy chèo lái những 

“chuyến đò qua sông”… 

 Các em học sinh thân mến! Cô tin rằng các em đã coi Hồng Đức như một gia 

đình thứ hai của mình với biết bao kỉ niệm và đầy ắp yêu thương. Đó thực sự là một 

ngôi trường hạnh phúc của bao thế hệ học trò. Nơi đây, thầy cô sẽ luôn đồng hành với 

các em và cầu chúc cho các em những điều tốt đẹp nhất!  

         Thân gửi! 
 

 


