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Primary News 

This week Year 1 and 2 started their 
new IPC unit "Hooray! Let's Go on 
Holiday' by role playing a holiday to 
Rome, Italy. They boarded a airplane, 
pretended to be pilots and flight 
attendants while watching a flight 
simulation video, searched for tourist 
attractions around school and  finally 
enjoyed a picnic in the park.  Year 3 
began their new IPC topic ‘The Nature 
of Life’ with some eggs which 
hatched into chicks in the 
classroom! They got to watch them 
hatch and learned about the life 
cycle of a chicken.   This week Year 
4 kicked off their new IPC topic 
entitled 'Gateways to the World' 
with an exciting array of games 
involving suitcases, travel items, 
gate numbers, floor mats, weather storms, blindfolds, and a LOT 
of running. They also began setting up the classroom as 'Don 
Muang International Airport' and will work on creating a play 
script shortly.  Year 5 ventured to Khao Yai National Park for their 

Entry Point to their new IPC topic ‘What a Wonderful World’. They also learned about the 
world map, mind mapped ‘Our World’ and had a great discussion about places they’ve been around the world.   Year 6 searched 
school for spheres to represent the Sun, Earth and Moon and considered their sizes and distances between each other. After 
predictions, it was amazing to learn the actual scales and approximate 
distances. The class also discussed how in centuries past, people believed 
Earth to be flat because the the ground looked and felt flat. The refraction 
test, in which the pencil appeared bent in water however, taught Year 6 to 
use more evidence - that things are not always as they appear.   
 
Visit from Mongkut Khiriwan School for the Blind 
On Tuesday 26 February Ms Pat arranged for six students from Mongkut 
Khiriwan School for the blind to come to SISKY, to swim with the Soggy Buns 
club. There were three boys, Vego, Peak and Third and three girls, Op, Nam 
and Bell. None of them had ever been in a swimming pool that was as deep 
as ours before. Even though there was a brief shower of rain they thoroughly 
enjoyed themselves. After swimming, all the students were rewarded with 
freshly oven baked British scones with Thai mango jam prepared by Mr 
Christian and Ohm.  In the true spirit of “Where East meets West” all our club 
students excelled in taking good care of the visitors by guiding them around 
the canteen, the stairs and in the pool itself. As our student character profile 
focus was compassion during February this was a timely and heartwarming 
display of how empathetic our students can be. We look forward to repeating 

this activity in the future to build closer links 
with the school and their students. As it is 
close to the busy end of the Thai school 
year a big thank you to Miss Pat who 
persevered to initiate this connection at this 
time. 

 

Monday 4th March 
 

Tuesday 5th March 
KG Super hero dress up day  
 

Wednesday 6th March  
 

Thursday 7th March 
World Book Day 
 

Friday 8th March 
 

Saturday 9th March 
Boarding Trip to Tam Sub Mued Temple Pak 
Chong  

 
 
 
 

 

 
 

Monday 4th - Saturday 9th March 

 
 
 

 
Remember to come in themed dress on 
Thursday 7. 
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ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 
นักเรียน Year 1 และ 2 เริ่มบทเรียนวิชา IPC เรื่อง Hoorey! 
Let Go on Holiday และสวมบทบาทสมมติเป็นนักท่องเที่ยวที่
เดินทางไปกรุงโรม อิตาลี มีการแสดงวิธีการข้ึนเครื่องบิน 
นักเรียนบางคนเป็นนักบิน และบางคนเป็นพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน โดยในขณะเดียวกันนักเรียนก็ได้ชมวีดีโอสาธิตการ
เดินทางด้วยเครื่องบินโดยสาร ค้นคว้าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
และปิคนิกร่วมกันที่สวนหย่อมของโรงเรียนฯ  
นักเรียน Year 3 เริ่มบทเรียนวิชา IPC เรื่อง The Nature of 
Life และเฝ้าสังเกตการฟักไข่ไก่ในชั้นเรียน! และเรียนรู้วงจรชีวิต
ของไก่  
นักเรียน Year 4 เรียนบทเรียนวิชา IPC เรื่อง Gateway 
to the World ด้วยการเล่นเกมหาข้อมูลเกี่ยวกับ 
กระเป๋าเดินทาง สิ่งของจ าเป็นส าหรับการเดินทาง ประตู
ทางออกสู่อากาศยาน พรมปูพื้น สภาพอากาศ ที่ปิดตา 
เป็นต้น นอกจากนี้ นักเรียนยังได้วิ่งไปข้ึนเครื่องให้
ทันเวลาด้วย จากนั้นนักเรียนเริ่มจัดห้องเรียนตามแบบ
ของท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อท ามีกิจกรรมเพิ่มเติมใน
สัปดาห์ถัดไป 
นักเรียน Year 5 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกอบการเรียนรู้เรื่อง What a 
Wonderful World ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนที่โลก แผนผังความคิดในหัวข้อ Our World และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆทั่วโลกที่นักเรียนเคยไปมาแล้ว 
นักเรียน Year 6 ศึกษาค้นคว้าเรื่องวงโคจร ขนาดและระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ 

หลังจากการคาดคะเนแล้วนักเรียนก็ได้ศึกษาข้อเท็จจริงที่น่าทึ่งด้วย นอกจากนี้ นักเรียนยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่
เกิดข้ึนในศตวรรษที่ผ่านมา เช่น มีคนเชื่อว่าโลกแบนเพราะเมื่อมองไปทางไหนก็รู้สึกว่าทุกอย่างอยู่ในระนาบเดียวกัน อีกทั้ง นักเรียนยังได้ทดลอง
เรื่องการหักเห ซึ่งท าให้นักเรียนเห็นว่าดินสอโค้งงอเมื่อถูกน าไปจุ่มในน้ า ดังนั้น การศึกษาเรื่องนี้จึงเป็นหลักฐานที่สอนให้นักเรียนรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ตาเห็น อาจจะไม่ใช่อย่างที่สิ่งนั้นเป็นก็ได้ 
 
 
 
ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน(เขาใหญ่) 
เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คุณครูพัทริดา ชารัมย์ (แพท) ได้เชิญตัวแทนนักเรียนจ านวน 6 คนจากโรงเรียนสอน
คนตาบอดมกุฏคีรีวัน เพื่อร่วมกิจกรรมชมรมว่ายน้ าของโรงเรียนฯ โดยนักเรียนชาย 3 คน ได้แก่ น้อง Vego น้อง Peak 
และ น้อง Third และนักเรียนหญิง 3 คน ได้แก่ น้อง Op น้อง Nam และน้อง Bell ต่างไม่เคยว่ายน้ าในสระที่ลึกเท่าสระ
ว่ายน้ าของโรงเรียนฯ มาก่อน และแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยก่อนกิจกรรมจะเริ่มข้ึน แต่ทุกคนก็สนุกสนานกับการว่าย
น้ าร่วมกัน หลังจากว่ายน้ าเสร็จแล้ว นักเรียนได้รับประทานขนมสโคนสูตรอังกฤษกับแยมมะม่วง ซึ่งเป็นฝืมือของคุณครู   
คริสเตียน กัสคอนและน้อง Ohm  
ภายใต้ปรัญชา “Where East meets West” นั้น สมาชิกชมรมว่ายน้ าได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่รับเชิญมาร่วม
กิจกรรม ต้ังแต่กิจกรรมภายในโรงอาหาร การเดินขึ้นลงบันได ตลอดจนกิจกรรมว่ายน้ า ประกอบกับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ 
โรงเรียนฯ มีจุดมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมดังกล่าวจึงช่วยส่งเสริมความเห็นใจเพื่อนมนุษย์
ให้แก่นักเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ยังมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีร่วมกันระหว่างทั้ง
สองโรงเรียนต่อไป ขอขอบคุณคุณครูแพทส าหรับการประสานงานในครั้งนี้ด้วย 
 

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม  

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 

นักเรียน Kindergarten แต่งกายในชดุซุปเปอร์ฮีโร่ 

วันพุธที่ 6 มีนาคม 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 

กิจกรรม World Book Day 

วันศกุร์ที่ 8 มีนาคม 

 

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 

กิจกรรมส าหรับนกัเรียนประจ า: ทศันศกึษา ณ วัดถ้ าซับมื 

วันจันทร์ท่ี 4 - วันศุกร์ท่ี 9 มีนาคม 

 
 
 
 
 
อย่าลืม! แต่งกายตามธีมในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคมนี้ 
 
 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่
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Year 5 IPC Entry Point Trip to Khao Yai National Park 

On Thursday 28th February, Year 5 ventured to Khao Yai National Park for their entry point to their new IPC topic, ‘What a 
Wonderful World’. Luckily, the weather was perfect for a day full of outdoor activities. To start the day off, they played a game 
called loris ball. By playing the game, they learned that animals need a habitat to live, and sometimes humans can have a big 
impact on those habitats. After that, they created a model to see how rivers are formed. Then the Year 5 class learned about 
invertebrates by examining the life cycle of a dragonflies. They were able to collect several different kinds of invertebrates from 
the river, and draw detailed sketches using magnifying glasses. After a peaceful lunch break by the river with some deer to keep 
them company, they journeyed into the forest for a long hike. During the hike, they saw some giant hornets and macaque 
monkeys. They also heard the beautiful song of howling gibbons. Finally, we picked up a few souvenirs at the gift shop and 
headed for home.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Early Years Trip to Chokchai Farm 
Nursery and Kindergarten students had an exciting visit to Farm Chokchai on Thursday 28th February. They had a tour of the farm on a tractor 
train, fed  a number of farm animals, saw cows being milked (and Ms Pom having a go the old fashioned way) and made their own icecream, 
which they then enjoyed eating. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tessabaan 3 Football and Chairball Event 
All of the students who took part in the competition with Tessabaan 3 School from Korat enjoyed the chairball and football competitions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KG Super Hero Dress Up Day 
Kindergarten are having a super hero thermed day on Tuesday 5th March and are encouraged to come into school dressed as their favourite 
super hero. 
 
World Book Day 
We are celebrating World Book Day next Thursday 7th March.  The theme for this is bed-time stories.  Students are encouraged to dress up as 
one of their favourite characters from a book or they may be dressed in their pyjamas.  There will be a range of activities taking place in the 
school.  There is also a book exchange running. Students are encouraged to bring in an English book that they have read and are happy to pass 
on to someone else.  Primary students may pass their book to their class teacher and secondary students can pass their book to Ms Wan in the 
library. Students will get a token in exchange that they can use to obtain another book on Thursday. 
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กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน Year 5 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นักเรียน Year 5 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกอบการเรียนหลักสูตร IPC เรื่อง What a Wonderful World และด้วยสภาพอากาศที่เป็น
ใจ นักเรียนจึงท ากิจกรรมกลางแจ้งได้ โดยนักเรียนได้เล่นเกม Ioris ball และเรียนรู้ว่าสัตว์ต่างๆต้องการถ่ินฐาน ซึ่งในบางครั้งมนุษย์ก็มีผลต่อถ่ินที่อยู่ของสัตว์ จากนั้น นักเรียนสร้างแบบจ าลองเพื่อศึกษาเรื่อง
ต้นน้ าและวงจรชีวิตของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น แมลงปอ เป็นต้น นอกจากนี้ นักเรียนยังเก็บกลุ่มตัวอย่างของสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และใช้แว่นขยายส่องเพื่อสเก็ตภาพเหมือนของสัตว์ที่เก็บ
ตัวอย่างมาด้วย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันริมแม่น้ า ซึ่งมีกวางป่าอยู่รายล้อมแล้ว คณะครูและนักเรียนก็เดินศึกษาธรรมชาติตามแนวเส้นทางเดินป่าที่อุทยานฯ อนุญาต ในระหว่างทางนั้นนักเรียนได้
พบแตนยักษ์และลิงแม็กแคกจ านวนมาก ทั้งยังได้ยินเสียงร้องของชะนีป่าแว่วมาไกลๆ หลังเสร็จกิจกรรมเดินป่าแล้ว นักเรียนได้แวะชมและเลือกซื้อของที่ระลึก ณ ที่ท าการอุทยานก่อนเดินทางกลับด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับช้ัน EYFS 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นักเรียน Nursery และ Kindergarten เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มโชคชัย และร่วมกิจกรรมนั่งรถแทรคเตอร์ชมไร่ ให้อาหารสัตว์ ชมการรีดนมวัว (คุณครูป้อม
เป็นต้วแทนในการสาธิตวิธีรีดนมวัวแบบด้ังเดิม) และท าไอศกรีม ซึ่งนักเรียนชื่นชอบการรับประทานไอศกรีมมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและแชร์บอลระหว่างทีม SISKY กับโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 
นักกีฬาทีม SISKY ได้รับความสนุกสนานและประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและแชร์บอลร่วมกับทีมโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการแต่งกายในชุดซุปเปอร์ฮีโร่ของนักเรียน Kindergarten 
ในวันอังคารที่ 5 มีนาคมนี้ นักเรียน Kindergarten จะแต่งกายด้วยชุดซุปเปอร์ฮีโร่ที่ตนเองชื่นชอบมาโรงเรียนฯ  
 
กิจกรรม World Book Day 
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคมนี้ โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวัน World Book Day ในธีมนิทานก่อนนอน และขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนแต่งกายตามแบบตัวละครในหนังสือที่นักเรียนชื่นชอบ หรือสวม
ใส่ชุดนอนมาโรงเรียนฯ ในวันดังกล่าว ทั้งนี้ นักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนหนังสือน่าอ่าน ซึ่งนักเรียนสามารถน าหนังสือภาษาอังกฤษที่อ่านจบแล้วมาส่งต่อให้เพื่อนๆ หรือ
คุณครูอ่านต่อไป โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะน าหนังสือส่งคุณครูประจ าชั้น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะน าหนังสือส่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์           
ณ ห้องสมุด นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนน token เพื่อใช้แลกหนังสือในวันพฤหัสบดีที่ 7 ด้วย ดร. เควิน ไฮแลนส ์
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