
 

สารโรงเรยีน
วนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์ปีเรวะที่ 2

โรงเรียนประถมฮิงาชิโทยามาในสงักดัชินจกุุ

          อะสชุิ เอบาระ ผูอ้  านวยการ 

 No.１１ 

【ประกาศเรื่องโรงเรียนหยดุกรณีพเิศษและเรื่องอ่ืน ๆ】 

1    ระยะเวลาโรงเรียนหยดุกรณีพิเศษ  

・ระยะเวลาโรงเรียนหยดุกรณีพิเศษ     วนัที่ 2 มีนาคม ถึง  วนัที่ 25 มีนาคม

・ระยะเวลาหยดุฤดใูบไมผ้ลิ         วนัที่ 26 มีนาคม ถึง วนัที่ 5 เมษายน 
2    การติดต่อในช่วงโรงเรียนหยดุกรณีพิเศษและช่วงหยดุฤดใูบไมผ้ลิ 

・โดยปกติใชช้่องทางการติดต่อทางเมลที่ส่งจากโรงเรียน และโฮมเพจของโรงเรียนเป็น
หลกั ขอใหท้กุท่านตรวจสอบเป็นประจ า 

・ข่าวสารประจ าชัน้ปีก็จะแจง้ใหท้ราบโดยใชช้่องทางใดช่องทางหนึ่งขา้งตน้
3    การน าของใชท้ี่โรงเรียนกลบับา้น

・เพื่อความปลอดภยัจะใหเ้ด็กแต่ละชัน้เรียนน าของใชท้ี่โรงเรียนกลบัไปเท่าที่จ  าเป็น ส่วน
ของที่เหลือจะเก็บไวท้ี่โรงเรียนและใชใ้นปีการศึกษาต่อไป หลงัจากเริ่มปีการศึกษาใหม่
ครูประจ าชัน้จะติดต่อใหจ้ดัหาอปุกรณก์ารเรียนที่ขาดมาเพ่ิมเติม

4    การคืนเงินค่าอาหารกลางวนั 

・จะคืนเงินใหก้บัเด็กนกัเรียนที่จะยา้ยออกและเด็กชัน้ป.6 ผ่านทางบญัชีธนาคารที่หกัคา่อาหาร
กลางวนั 

・เด็กที่ยงัเรียนต่อที่โรงเรียนนีใ้นปีการศึกษาหนา้จะค านวณไปเป็นค่ากลางวนัของปีการศึกษาหนา้ 
5    การบา้นช่วงโรงเรียนหยดุกรณีพิเศษและช่วงหยดุฤดใูบไมผ้ลิ 

・กรุณาเขา้ใจไวว้่าการบา้นจะใหต้ามเนือ้หาของแต่ละชัน้เรียน จึงท าใหม้ีปริมาณมากนอ้ย
แตกต่างกนัไป

・อาจจะมีเนือ้หาที่เด็กยงัไม่ไดเ้รียนดว้ย ซึ่งไม่จ าเป็นตอ้งท าไดท้ัง้หมดท าเฉพาะในส่วนที่
ท  าไดก้็ได ้ หรือจะดหูนงัสือเรียนและท าไปดว้ยก็ได ้ เนือ้หาที่เด็กยงัไม่ไดเ้รียนนัน้จะท าการสอน
ใหภ้ายหลงัในชัน้เรียนต่อไป 

6    ก าหนดการกิจกรรมต่อจากนี ้

・จะยกเลิกกิจกรรมทัง้หมด(รวมงานประชมุผูป้กครองดว้ย) ยกเวน้พิธีจบการศึกษา

・พิธีจบการศึกษานัน้ จะแจง้ใหท้ราบหลงัจากไดร้บัการติดต่อจากคณะกรรมการศึกษา

・สมดุรายงานผลการเรียนจะแจกใหใ้นปีการศึกษาใหม่ (นกัเรียนชัน้ป.6 จะแจกในช่วง
โรงเรียนหยดุกรณีพิเศษ โดยจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั) 

・วนัที่นกัเรียนชัน้ป.1-ป.5 ในปัจจบุนั (นกัเรียนที่จะขึน้ชัน้ป.2-ป.6) จะมาโรงเรียนเพ่ือเตรียมตวัใน
ปีการศึกษาใหม่ซึ่งปฏิบตัิมาทกุปี จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

・พิธีเขา้ศึกษาใหม่ และการเขา้รว่มพิธีเขา้ศึกษาใหม่ของนกัเรียนที่ขึน้ชัน้ป.2-ป.6 ทางโรงเรียนจะ
พิจารณาและแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

7    การใชช้ีวิตดว้ยความปลอดภยัในช่วงโรงเรยีนหยดุกรณีพิเศษและช่วงหยดุฤดใูบไมผ้ลิ 

・กรุณาดใูนเอกสารที่แจกใหแ้ละชีแ้นะใหบุ้ตรหลาน

・กรุณาหลีกเลี่ยงการออกไปขา้งนอกเท่าที่จะท าไดเ้พื่อป้องกนัการติดไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่

ประกาศเกี่ยวกบัก าหนดการกิจกรรมหลกัในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2020 (ก าหนดการท่ีตัง้ไว ้ณ ปัจจบุนั) 
พิธีเข้าศึกษาใหม่ และพิธีเปิดภาคการศึกษาที่ 1    วันจันทรท์ี่ 6 เมษายน  
งานประชุมผู้ปกครองภาคการศึกษาที ่1 วันพฤหัสบดีที ่16 เมษายนช้ันป.1,2,3  วันศุกรท์ี ่17 เมษายนช้ันป.4,5,6  วันจันทรท์ี ่20 เมษายนช้ันวากาคุซะ 
งานกีฬา วันเสารท์ี ่30 พฤษภาคม    วันเปิดให้เข้าชมการเรียนการสอนและงานแนะแนวโรงเรียน วันเสารท์ี ่20 และวันอังคารที ่23 มิถุนายน 
รายละเอยีดนโยบายการบริหารโรงเรียนและก าหนดการกิจกรรมในปีการศึกษาใหมจ่ะอธิบายในงานประชมุผูป้กครองเดือนเมษายน 

“ตั้งอกตั้งใจท าแม้เป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อย” 
อะสชุิ เอบาระ ผูอ้  านวยการ 

ในสมดุบนัทึกการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของเด็กชัน้ป.4 คนหน่ึงได้
เขียนไวว้่า (เนื่องจากมีขอ้จ ากดัดา้นหนา้กระดาษจงึไดแ้กไ้ขตดั
ตอนไว)้ 

“ตอนท่ีท าความสะอาดเสรจ็แลว้เดินกลบัมาที่หอ้งเรียนได้
เห็นเจา้หนา้ที่อาหารกลางวนัมาเก็บรถเข็นอาหาร ในตอนนัน้ได้
สงัเกตเห็นเจา้หนา้ที่คนนัน้ก าลงัจดัเรียงกล่องนมใหเ้ป็นระเบียบ 
ผม/ฉนัคิดว่านี่ไมใ่ชง่านท่ีเขาจะตอ้งมาจดักล่องนมที่วางนอนอยู่
หรือวางกลบัหวัอยู่ แต่หากเขาไมท่ าคนที่จะมาเก็บต่อไปกค็งจะ
ล าบาก เรื่องที่กล่าวมานีห้ากพวกเราทกุคนสงัเกตก็สามารถท าเอง
ไดง้่ายมาก ผม/ฉนัคิดวา่การกระท าโดยค านึงถงึส่ิงที่จะตามมาก่อน
โดยไม่เกียจครา้นท่ีจะท าไม่วา่จะเป็นเรื่องเล็กนอ้ยเพยีงใดก็ตามนัน้
เป็นส่ิงส าคญั ตวัผม/ฉนัเองก็ตัง้ใจว่าจะเริม่จากการระมดัระวงัวาง
กล่องนมใหเ้ป็นระเบียบ” 

ขา้งตน้เป็นเรื่องราวที่สรา้งความประทบัใจใหก้ระผมอยา่งยิ่ง 
กระผมไดไ้ปท่ีหอ้งเรียนและกลา่วขอบคณุกบัเด็กคนนัน้

การใชช้วีิตประจ าวนัของพวกเราก็มกัจะเตม็ไปดว้ยเรื่องราว
เล็ก ๆ นอ้ย ๆ เช่นนี ้ถา้จะกล่าวใหด้ยูิ่งใหญ่ก็คือ การสะสมเรื่องราว
เล็กนอ้ยไปเรื่อย ๆ นัน้ ก็จะกลายเป็นวิถีชีวติและการใชช้ีวติของคน
คนนัน้นั่นเอง แมอ้จิิโระซึ่งเป็นผูเ้ล่นในเมเจอรลี์กเบสบอลก็ยงัได้
กล่าวขอ้ความที่มใีจความว่า “สถิติที่ยิ่งใหญ่นัน้อยูต่รงที่เพิม่พนูการ
สะสมสิ่งเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ไปเรื่อย ๆ” 

ทางโรงเรยีนก็จะพยายามปลกูผงัใหเ้ด็ก ๆ ท าไดแ้บบนี ้
เช่นเดียวกนั 

กระผมรูส้กึไดช้ดัเจนยิง่ขึน้วา่ หากที่ผ่านมาไม่ไดร้บัการ
สนบัสนนุจากท่านผูป้กครองและคนในชมุชน คงไม่สามารถท าส่ิง
ขา้งตน้ได ้

ขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีใหค้วามสนบัสนนุมาตลอดปี
การศกึษาครบั 

หากติดต่อนอกเวลาท างานของเจา้หนา้ท่ี จะตอบกลบัดว้ยขอ้ความอตัโนมติั 
(วนัธรรมดา) 18:00 – 7:30 
(วนัหยดุ) ตลอดทัง้วนั  (วนัเสาร ์วนัอาทิตย ์วนัหยดุราชการ วนัหยดุโรงเรียน) 
(ช่วงหยดุระยะยาว)  16:45 – 8:15 (หยดุฤดใูบไมผ้ลิ หยดุฤดรูอ้น หยดุฤดหูนาว) 

  ไม่มรีะบบรบัฝากขอ้ความอตัโนมติั 



～ สารจากทุกชั้นปี(ชั้นประถมโต) ～ 

 

 

 

 

 

ท่านสามารถเขา้ชมโฮมเพจของโรงเรียนไดต้ามดา้นล่างนี ้
http://www.shinjuku.ed.jp/es-higashitoyama/ 

☆แค่มีสายสัมพันธ์  และเตรียมพร้ อม…☆  

ในปีการศึกษานีก้ข็อขอบพระคณุทกุท่านท่ีใหค้วามรว่มมือกบักิจกรรมทางศึกษาของโรงเรียนมาโดยตลอด เด็ก ๆ ไดเ้รยีนรูว้ิธีปกป้อง
รกัษาชวีิตของตนเองตอนท่ีเกิดภยัพิบติัผ่านการฝึกซอ้มหนีภยัที่จดัขึน้ในทกุ ๆ เดือน 

แผ่นดินไหวใหญ่ฝ่ังตะวนัออกของญ่ีปุ่ นไดผ้่านมา 9 ปี ในปีการศึกษานีท่ี้เห็นไดช้ดัคือ “ภยัพิบติัไตฝุ้่ น” ตอนท่ีเกิดภยัธรรมชาติขึน้ ก็
เป็นสิ่งท่ีช่วยเตือนพวกเราใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการมีสายสมัพนัธใ์นครอบครวั และการมีสายสมัพนัธใ์นชมุชน ในการช่วยเหลือ
พึ่งพาซึ่งกนัและกนันัน้ การมี “สายสมัพนัธ”์ ในการใชช้ีวิตประจ าวนักเ็ป็นสิ่งส าคญั นอกจากนี ้“การเตรยีมพรอ้ม” ก็ส าคญัเชน่กนั เราไม่
อาจหา้มภยัธรรมชาติไม่ใหเ้กิดได ้แต่เราสามารถจินตนาการสถานการณท่ี์จะเกิดขึน้ต่าง ๆ และเตรยีมพรอ้มรบัมือไวไ้ด ้ภยัธรรมชาติไม่รู ้
ว่าจะเกิดขึน้เมื่อใด ดงันัน้ควรพดูคยุปรกึษากนัไวใ้นครอบครวัวา่ “เวลาแบบนี ้จะท าอย่างไร?” และช่วยกนัคิดถึงเรื่อง “เตรียมอะไรไวดี้” 

ช้ันป.6
ปีสดุทา้ยของการใชช้ีวิตโรงเรียนประถม เด็ก ๆ ไดส้มัผสัประสบการณส์อง

หอ้งเรียนครัง้แรก ท่ีผ่านมาคงจะมีความรูส้กึเหงาท่ีจะตอ้งแยกกนักบัเพื่อน และ
ความกงัวลใจท่ีเป็นชัน้ปีสงูสดุในโรงเรียน แต่ถึงอยา่งนัน้ก็ตามก็ไดท้ าหนา้ท่ีใน
กิจกรรมต่าง ๆ  ในฐานะหวัหนา้ของโรงเรียนทัง้การดแูลเด็ก.1 ไดอ้ย่างดีเยี่ยมสมกบั
เป็นรุน่ท่ีอยู่ในช่วงการครบรอบเปิดโรงเรยีน 70 ปี ความประทบัใจต่อแววตาท่ีมุ่งมั่น
แน่วแน่ของทกุคนในงานกฬีาครัง้สดุทา้ย ความทรงจ าท่ีมีค่าท่ีสดุ ภาพวิวทิวทศันท่ี์
มองดว้ยกนักบัทกุคนในกิจกรรมหอ้งเรยีนนอกสถานท่ีทาเทยามะ ท่วงท านองท่ีทกุ
คนรว่มกนัสรา้งขึน้มาในงานแสดงดนตรี ตลอดหน่ึงปีท่ีผ่านมาท่ีไดใ้ชช้ีวิตรว่มกนั
กบัเด็กชัน้ป.6 นัน้ ส าหรบักระผมแลว้เป็นสิ่งมีค่าท่ีไม่สามารถหาส่ิงใดทดแทนได ้
รูส้กึขอบคณุทกุคนครบั ตัง้แต่ฤดใูบไมผ้ลิทกุคนจะกา้วเขา้สู่การเดินทางใหม ่
กระผมหวงัว่าทกุคนจะเก็บความเชื่อมั่นในตนเองท่ีสะสมมาตลอดหกปีท่ีผ่านมาไว้
ในใจ และเจรญิเติบโตยิ่ง ๆ ขึน้ไปต่อจากนี ้

《สารจากบรรณาธิการ》 

ในปีการศึกษานีก้ข็อขอบพระคณุทกุ
ท่านอย่างยิ่งที่อ่านข่าวสารโรงเรียน “か
けはし(คาเคฮาชิ)” หวงัว่าสารโรงเรยีน
นีไ้ดถ้่ายทอดเรื่องราวของบตุรหลานของ
ท่าน ทัง้กิจกรรมในโรงเรยีน สิ่งท่ีรว่มท า
กนัมา และการใชช้ีวิตในแต่ละวนั หาก
ท่านมีขอ้สงสยัหรือขอ้คิดเห็นประการใด
กรุณาเสนอแนะ 

ช้ันป.5

 “ชัน้ประถมโตคืออะไร” เป็นสิ่งท่ีตัง้ค าถามมาตลอดหน่ึงปี ตัง้แต่เดือนเมษายน
นกัเรียนชัน้ป.5 ยงัสบัสนไมรู่ว้่าจะตอ้งท าอย่างไร แต่ตอนนีท่ี้ก าลงัจะผ่านไปหน่ึงปี 
ดิฉันรูส้กึถึงการเป็นท่ีพึ่งพาของเด็ก ๆ ตอนท่ีไดเ้ห็นเด็กแต่ละคนต่างรว่มกนัท างาน
ในฐานะ “ชัน้ประถมโต” งานอ าลาชัน้ป.6 ไดผ้่านพน้ไป และการไดร้บัหนา้ท่ีต่อใน
บทบาทหวัหนา้ของโรงเรยีนนัน้ยิ่งท าใหเ้ด็ก ๆ ตระหนกัไดด้ว้ยตนเองมากขึน้ ดิฉัน
หวงัว่าบรรยากาศสนกุสนานรา่เริงตลอดเวลานัน้หมายถึงการมีสขุภาพท่ีดี! ใน
แบบท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของนกัเรยีนชัน้ป.5  ซึ่งทกุคนก าลงัจะขึน้บนัไดไปสู่
การเป็นชัน้ปีสงูสดุในโรงเรยีน  เวลาอีกหน่ึงเดือนท่ีเหลือพวกเราก็จะรวม “พลงั” 
และพยายามไปดว้ยกนั!! 

ชั้นป.4        
อีกหน่ึงปีก็จะขึน้ไปเป็นชัน้ประถมโต! ตัง้แต่เดือนเมษายนท่ีผ่านมาเป็นหน่ึงปีท่ี 

เด็ก ๆ ไดท้ าความตัง้ใจของตนเองใหส้ าเรจ็เป็นรูปเป็นรา่งขึน้ไดเ้รื่อย ๆ เช่น “อยาก 

เป็นตวัอย่างใหก้บัรุน่นอ้ง” “อยากจะถา่ยทอดสิ่งท่ีเรียนตอนป.4 ปีท่ีแลว้ใหก้บั 

ชัน้ป.3 ในตอนนี”้  
     ชัน้ป.4 ซึ่งมีโอกาสไดส้มัผสัของจริงต่าง ๆ ในวิชาการเรยีนรูน้อกสถานท่ี และไม่ 
ว่าสถานท่ีทศันศึกษาท่ีใดก็ตามจะไดเ้ห็นเด็ก ๆ พยายามถ่ายทอดความรูส้กึ 

ขอบคณุไปยงัผูอ้ื่นและพยายามเรียนรูถ้ึงความรูส้กึความคิดของคนท่ีท างานในท่ี 

นัน้ ๆ  เด็ก ๆ ต่างเจรญิเติบโตยิ่งขึน้ทัง้ในจิตใจท่ีรูจ้กัขอบคณุผูอ้ื่นและมีความสนใน 

ต่อผูค้นท่ีท างานในสงัคม 
     ยามเกิดปัญหา ก็จะเห็นภาพท่ีเด็ก ๆ พยายามปรกึษาพดูคยุกนัเพื่อแกปั้ญหา 

รว่มกนันัน้ท าใหรู้ส้กึไดว้่าเป็นชัน้ปีท่ีสามารถพึง่พาไดม้ากเลยทีดียว 

วากาคุซะชั้นป.6     
     เด็กนกัเรียนชัน้ป.6 ซ่งึตอนนีม้ีกิจกรรมมากมายที่โรงเรียน เหลือเวลามา 

โรงเรยีนอีกแค่ไมถ่ึง 20 วนั ตอนนีต่้างก าลงัเตรียมงานอ าลาวากาคซุะ งานซุดาจิ 
(ออกจากรงัไปเผชิญโลก) และการจดัท าอลับัม้รวมบทความจบการศึกษา จงึท าให้ 
รูส้กึว่าเด็ก ๆ มีสีหนา้ท่าทางท่ีเอาจริงเอาจงัมากกว่าท่ีผ่านมา และในตอนท่ีมีสิ่งท่ี 

ตอ้งท ามากมายเช่นนี้ พอเหนื่อยขึน้มาก็จะหาวิธีผ่อนคลายต่าง ๆ เช่น เด็กบางคน 

ก็จะออกไปสวนดาดฟ้าเพื่อรบัแสงอุ่น ๆ  จากพระอาทิตยบ์า้ง บางคนก็เล่นและดแูล 

เต่าในหอ้งเรยีนบา้ง ตวักระผมพอไดเ้ห็นเด็ก ๆ ยิม้แยม้และรูส้กึผ่อนคลายกรู็ส้กึ 

สบายใจ ต่อจากนีจ้ะเริ่มฝึกซอ้มพิธีจบการศึกษาอย่างจรงิจงั ไมว่่าจะย่งุเพียงใด 
พวกเราก็จะใหค้วามส าคญักบัเวลาท่ีเหลืออยู่ และต่ืนเตน้รอคอยการจบการศึกษา 

และการเลื่อนชัน้ท่ีจะมาถึงนี้  

วากาคุซะช้ันป.5

      หน่ึงปีท่ีผ่านมาเป็นปีท่ีกา้วสู่การเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมโต ไดด้แูลรุน่นอ้งในชัน้
เรียน ไดท้ ากิจกรรมคณะกรรมการรว่มกบัเพื่อน ๆ ในการสงัสรรคช์ัน้เรียน และยงัมี
หลายครัง้ที่ท าใหเ้ด็กรูส้กึไดด้ว้ยตนเองว่า “ตวัเองตอ้งพยายาม”  
     กิจกรรมเดินทางไกลก่อนอ าลาในวนัท่ี 7 กมุภาพนัธท่ี์ผ่านมา ไดเ้ห็นเด็ก ๆ คอย
สอนและบอกใหก้บัรุน่นอ้งในฐานะผูน้ าของกลุ่ม และตอนนีเ้ด็ก ๆ ก าลงัตัง้ใจ
ฝึกฝนเพื่อจะแสดงในงานอ าลาเพื่อ “ถา่ยทอดความรูส้กึขอบคณุชัน้ป.6” ในเดือน
มีนาคมนี ้ 
   สามารถรูส้กึไดต้ัง้แต่ตอนนีเ้ลยว่าทกุคนเป็นนกัเรียนชัน้ป.5 ท่ีสามารถพึง่พาได ้

วากาคุซะชั้นป.4   ) 
     เกือบจะครบหน่ึงปีแลว้ท่ีเด็ก ๆ  ไดเ้ลื่อนขึน้ชัน้ป.4 เด็ก ๆ  ชัน้ป.4 ไดต้อ้นรบัเพื่อน 

ใหม่ และในขณะท่ีสานสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นกไ็ดค้น้พบความเป็นตวัของตวัเอง เด็ก ๆ 
ต่างเจริญเติบโตขึน้ทัง้ทางรา่งกายและจิตใจ รวมถึงความรูส้กึที่มีต่อมิตรภาพและ 

การมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูอ้ื่น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเรียนรูน้อกสถานท่ี การ 
สานสมัพนัธว์ากาคซุะ กิจกรรมพกัแรมทะเลสาบเมกะมิ งานกฬีา งานนิทรรศการ 
เป็นตน้ ตัง้แต่เดือนเมษายนเป็นตน้ไป เด็ก ๆ จะกา้วขึน้ไปเป็นชัน้ประถมโต จะ 

เริ่มท ากิจกรรมคณะกรรมการ และมีโอกาสในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ในโรงเรียนมาก 

ขึน้ กระผมหวงัวา่เด็ก ๆ จะไดค้น้พบขอ้ดีของตวัเองและใชข้อ้ดีนัน้ใหเ้กิดประโยชน์ 
ยิ่งขึน้ 
     เหลือเวลาอีกเพยีงเดือนเดียว กระผมตัง้ใจว่าจะพยายามใหเ้ด็ก ๆ  สะสมส่ิงที่ท า 

ไดที้ละเล็กทีละนอ้ย และท าใหเ้ด็ก ๆ ม่นัใจท่ีกา้วต่อไปขา้งหนา้เรื่อย ๆ ! 

ฉบับภาษาต่างประเทศจะลงในโฮมเพจของโรงเรียนภายหลงั

http://www.shinjuku.ed.jp/es-higashitoyama/

