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School Reports
Teachers are busy writing reports for all of the students in the school. If the school is still
closed to students at the end of term these will be posted out at the end of term.
Parent Meetings
We usually have teacher—parent meetings at the end of term. It is unlikely that we will be
able to hold face to face meetings between parents and teachers as usual, so we will be
holding Google Meet parent meetings instead. These will need to be scheduled and details
of how this will work will be sent out next week.

Monday 8th -– Friday 12th June
Monday 8th June
Online learning

Tuesday 9th June
Online learning
Primary
This week the Kindergarten and Reception
Wednesday 10th June
children read 'Ronald the Rhino' They used Online learning
Thursday 11th June
maps, globes and google maps to find the
Javen Forest in Indonesia. They found their Online learning
Friday 12th June
own homes using Google Maps and learnt
Online learning
about the 7 continents of the world. In IPC
Year 1 and Year 2 have started a new topic
about 'Our Senses'. They have learned lots
of facts about their ears, and how they
hear sound. Some of them tried to do an experiment to learn more about the
word 'vibration'. It has been very interesting. Year 3 students have used the
internet to research an animal to write a non-chronological report. They have
also investigated life cycles in nature and compared these to the life cycle of
humans as part of their PSHE topic 'Changing me.' Year 4 focused on decimals tenths and hundredths - this
week in maths, trying their
best to order, round and
convert from fractions. They
enjoyed reading more of
'Sitti's Secrets' and explored
homophones and sentence
ending punctuation. In IPC,
as part of our 'Shake It' unit,
the
students
enjoyed
experiments on how long
Google Meet Rules
1.
Be on time and prepared for your lesson.
and hot it takes for
2.
Be in a well lit room, which is quiet and where
chocolate to change states you will not be interrupted.
from solid to liquid. Year 5
3.
Do video calls from your desk or other
appropriate location.
have been focusing on how
4.
No multi-tasking, we can see you. Look at your
to effectively construct paragraphs. The students wrote some intriguing and
screen, pay attention to others and when speaking
make sure to look at your camera.
captivating paragraphs when they were given story starters and then had to
5.
Undertake good etiquette as you would in a
write the next paragraph using their own ideas. Year 6 have been having fun
normal lesson. Eg. No eating.
6.
Consider posting your comment/question in
making their own Rube Goldberg machines. These are crazy, overlythe chat window.
complicated contraptions made using everyday objects. They are often very
7.
Have respect for each other.by not talking
complex machines completing a very simple action. So far the children have
over others, removing any others from the meeting,
or replacing any others sharing screen
made machines to squirt hand gel onto hands, water a plant and put snacks
onto a tray. This is as well as the brilliant work they have been doing reading
a story called Roman Rescue in English and looking at the mean, median and
mode in mathematics.

New School Video
Earlier in the year we were visited by professional videographers. They have now completed the new school video, which may be
accessed on You Tube by the following link: https://youtu.be/WGmrDW-hNZk . Thank you to all of the
Dr Kevin Hylands
students, staff and parents who contributed to the making of this video.
Head of Campus
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ใบแสดงผลการเรียน
คณะครูอยู่ในระหว่างการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หากรัฐบาลยังไม่อนุญาตให้สถานศึกษาเปิดทาการตามปกติ
ภายในสิ้นภาคเรียนนี้ โรงเรียนฯ จะจัดส่งใบแสดงผลการเรียนถึงท่านผู้ปกครองทุกท่านต่อไป
การประชุมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนฯ จัดการประชุมผู้ปกครองและครูเป็นประจาทุกสิน้ ภาคเรียน แต่ด้วยสถานการ์อนั ยากลาบากนี้ โรงเรียนฯ จึงไม่สามารถ
วันจันทร์ที่ 8 - วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน
จัดการประชุมรวมเช่นเดิมได้ ดังนัน้ โรงเรียนฯ จะจัดเตรียมแผนการจัดประชุมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ซึ่งจะ
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน
จัดส่งขั้นตอนและรายละเอียดเพิ่มเติมภายในสัปดาห์หน้านี้
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ข่าวสารจากระดับชัน้ ประถมศึกษา
วันอังคารที่ 9 มิถนุ ายน
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ในสัปดาห์นี้ นักเรียน Kindergarten และ Reception อ่าน
วันพุธที่ 10 มิถุนายน
เรื่อง ‘Ronald the Rhino’ และใช้แผนที่ ลูกโลก และ
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
โปรแกรม Google maps เพือ่ หา Javen Forest ในประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถนุ ายน
อินโดนีเซีย นอกจากนี้ นักเรียนยังค้นพบทีต่ ั้งของบ้านตัวเอง
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน
บน Google maps และเรียนรู้เรื่อง 7 ทวีปของโลกด้วย
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ในวิชา IPC นักเรียน Year 1 และ 2 เริ่มบทเรียนใหม่เรือ่ ง
‘Our Senses’ และได้ศกึ ษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหูและการได้
ยิน นักเรียนบางคนพยายามทาการทดลองเกี่ยวกับการสัน่ สะเทือน หรือ ‘Vibration’ นับเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่นกั เรียน
ให้ความสนใจมาก
นักเรียน Year 3 ค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เนตเรื่องสัตว์ เพื่อนาข้อมูลมาฝึกการเขียนแบบไม่ลาดับเวลา นอกจากนี้
ในวิชา PSHE นักเรียนได้สารวจวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติแล้วนามาเปรียบเทียบกับมนุษย์ เพือ่ ประกอบการ
เรียนรู้เรือ่ ง ‘Changing me’
นักเรียน Year 4 ฝึกแก้โจทย์คณิตศาสตร์
เรื่องทศนิยมส่วนสิบและส่วนร้อย และ
แปลงค่าเศษส่วน นอกจากนี้แล้วยัง
เพลิดเพลินกับการอ่านเรือ่ ง Sitti’s
Secrets ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว เพือ่ ค้นหา
คาพ้องเสียงและเครือ่ งหมายวรรคตอนจาก
เนื้อเรือ่ ง ส่วนในวิชา IPC นัน้ นักเรียน
ระเบียบการเข้าใช้งาน Google Meet มีดังนี้
ศึกษาเรือ่ ง ‘Shake it’ และทาการทดลอง
1.นักเรียนต้องลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมตรงต่อเวลาที่กาหนดในแต่ละ
ว่าต้องใช้ระยะเวลาและความร้อนมาก
รายวิชา
2.นักเรียนควรอยู่ในห้องที่เงียบและไม่มีสิ่งรบกวนในขณะที่เข้าใช้
เท่าใดจึงจะสามารถละลายช็อคโกแลตได้
งาน
นักเรียน Year 5 เรียนรู้เรื่องการเขียนโครงย่อหน้าและสนุกกับการต่อยอดการเขียนด้วยแนวความคิดของตนเอง
3.เปิดการใช้งานวีดีโอคอล โดยวางอุปกรณ์บนโต๊ะหรือเลือก
สถานที่ที่เหมาะสม
นักเรียน Year 6 สนุกกับการประดิษฐ์กลไกแบบ Rube Goldberg ซึ่งเป็นเครือ่ งมือทีน่ กั เรียนประดิษฐ์ขนึ้ อย่าง
4.หลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานโปรแกรมอื่นๆ เพื่อให้ครูมองเห็น
นักเรียนผ่านโปรแกรมซึ่งนักเรียนควรอยู่หน้าจอ ตั้งใจฟังในขณะที่
ซับซ้อนด้วยอุปกรณ์ที่หาได้จากในบ้าน ความท้าทายคือการนากลไกที่สลับซับซ้อนมาใช้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ง่ายที่สดุ
ครูบรรยาย และมองไปที่กล้องในขณะที่พูด
ดังนั้น นักเรียนจึงประดิษฐ์อุปกรณ์กดเจลล้างมือ อุปกรณ์รดน้าต้นไม้ และอุปกรณ์เทขนมลงบนถาด นอกจากนี้
5.พึงรักษามารยาทพื้นฐานเช่นเดียวกับการปฏิบัติในชั้นเรียน
ตามปกติ ยกตัวอย่างเช่น ไม่รับประทานอาหารขณะเรียน
นักเรียนยังอ่านเรื่อง Roman Rescue และฝึกทาโจทย์คณิตศาสตร์เรือ่ ง ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และฐานนิยมด้วย
วีดีโอใหม่ของโรงเรียนฯ
เมื่อต้นปีนี้ โรงเรียนฯ เชิญช่างภาพมืออาชีพเข้าเก็บภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียน ขอเชิญทุกท่าน
รับชมทางเว็บไซต์ You Tube ได้ที่ https://youtu.be/WGmrDW-hNZk
ขอขอบคุณนักเรียน ครู และผู้ปกครองทุกท่าน ทีม่ ีส่วนร่วมในการจัดทาวีดีโอชุดนี้

6.พึงระวังการแสดงความคิดเห็น หรือตั้งคาถามในกล่องข้อความ
7.ให้เกียรติผู้อื่น ไม่พูดแทรกผู้อื่น ไม่ลบชื่อผู้อื่นออกจากโปรแกรม
หรือไม่แชร์หน้าจอในระหว่างที่ผู้อื่นแชร์อยู่

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

