บก…..การบริหารจัดการสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนดวงวิภา ระดับ ดีมาก 7 ปีซ้อน
สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านในเดือนกันยายน 2562 นี้โรงเรียนมีกิจกรรมสาคัญในรอบปีนั้นก็คือ การแข่งขันทักษะ
วิชาการครั้งที่ 17/2562 จัดโดยชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้
โรงเรียนดางวิภาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
ณ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี พร้อมนี้ทางโรงเรียนดวงวิภา ได้จัดส่งหนูน้อยคนเก่งทั้งระดับอนุบาล
และระดับประถม เข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ
เมื่อช่ว งเดือนมิถุน ายน 2562 ที่ผ่ านมาทางส านักงานเขตบางบอน โดยฝ่ ายพัฒ นาสิ่ งแวดล้ อม ส านักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ได้เข้าตรวจสอบ การจัดการสุขาภิบาลอาหารภายในโรงเรียนดวงวิภา ในขั้นตอนกระบวนการประกอบ
อาหารที่ถูกต้อง สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย หรือไม่ รวมถึงการตรวจสารเจือปน ที่ปนเปื้อนในอาหาร จากการ
ตรวจสอบพบว่าโรงเรียนดวงวิภาได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โดยผลการประเมินพร้อม
มอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนดวงวิภา เป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระดับดีมากติดต่อกันเป็นปีที่ 7
ขอแจ้งการเรียนพิเศษเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนเปิดสอนพิเศษในวันที่ 1-29
ตุลาคม 2562 เวลา 8.30-15.00 น. เน้นการเรียน 5 กลุ่มสาระ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (ครูไทย/ครูต่างชาติ) คณิตศาตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และเสริมคอมพิวเตอร์ ว่ายน้า (เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกทุกกิจกรรม)
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นักเรียนชั้นป.2-3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ณ ร.ร.ดวงวิภา
(นร.ชัน้ ป.1 , ป.4-6 หยุดเรียน 1 วัน)
แข่งขันวิชาการคาทอลิก
ณ ร.ร.เปรมประชาวัฒนา จ.นนทบุรี
สอบภาคปฏิบตั ิ
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
เลิกเรียนเวลา 15.00 น.
ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
- ประชุมผู้ปกครองเตรียมอนุบาล
มอบตัวขึ้นอ.1
- ประชุมผู้ปกครองอนุบาล 3
มอบตัวขึ้นป.1
เปิดเรียนพิเศษตุลาคมเวลา 8.30-15.00น.
วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
หยุดวันปิยมหาราช
กิจกรรมฮาโลวีน
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

5 เทคนิคการเรียนเก่ง
ใกล้สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 แล้ว
คุณครูขอนาเสนอเทคนิคดีเพื่อการเตรียมตัวสอบ
ดังนี้
1. พั ก ผ่อ นให้ เ พีย งพอ เด็ก ๆ ควรนอนวัน ละ
6-8 ชม. เพื่อให้สมองสามารถทางานได้อย่างเต็มที่
ในเวลาเรียน
2. กล้าถามเมื่อสงสัย เมื่อเด็กๆ ไม่เข้าใจหรือฟัง
ไม่ทันตามที่คุณครูสอน ให้บอกคุณครูให้อธิบายให้
ฟังอีกครั้ง
3. มีสมาธิในเวลาเรียน เด็กๆ ควรตั้งใจเรียน ไม่
คุย หรือนาของเล่นมาในเวลาเรียน
4. อย่าเพียงแต่ จด เมื่อฟังที่ครูอธิบายแล้วควร
คิดตามและจับประเด็นสาคัญระหว่างเรียนไปด้วย
5. สอนเพื่อนๆ ในเรื่องที่เข้าใจ การสอนเพื่อน
ถือเป็นการทบทวนและจะช่วยให้เด็กๆ เข้าใจมาก
ขึ้น

โรคไข้เลือดออก สายพันธุ์เด็งกี่ เป็นอย่างไร?
ช่วงนี้โรคไข้เลือดออก สายพันธุ์เด็งกี่ หรือโรคไข้เลือดเด็งกี่
เป็นโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสเด็งกี่ (Aedes aegyti) มียุงลายตัวเมียเป็น
พาหะ ไปกัด คนที่ ป่วยเป็น โรคไข้เ ลือดออกเชื้อ โรคจะไปอยู่ ที่ผนั ง
กระเพาะและต่อมน้าลายของยุง และเมื่อยุงไปกัดคนก็จะแพร่เชื้อ
สู่คน ซึ่งเชื้อจะอยู่ในร่างกายประมาณ 2-7 วัน ก็จะแสดงอาการของ
โรคขึ้น ส่วนใหญ่มักเกิดกับเด็ก โดยอาการของโรคไข้เลือดออกไม่
จาเพาะ ในเด็กเท่านั้นแต่ยังสามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ใหญ่ได้
อีกด้วย ลักษณะอาการของโรคไข้เลือดออกเด็งกี่จะมีอาการไข้และมี
ผื่นในเด็ก ส่วนผู้ใหญ่อาจมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว
ปวด
กระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ ฯลฯ
วิธีป้องกันไข้เลือดออก
วิธีป้องกันไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
เช่น กะลา ยาง กระป๋อง จานรองตู้กับข้าว หาฝาปิดภาชนะ เช่น โอ่ง
ถั ง ในแหล่ ง น้ าสาธารณะอาจจะเลี้ ย งปลาเพื่ อ กิ น ลู ก น้ าหรื อ ใส่
ทรายอะเบทเพื่ อ ฆ่ า ลู ก น้ า ใส่ ปู น แดง หรื อ ลู ก มะกรู ด เพื่ อ ความ
ปลอดภัยกับบุคคลในครอบครัวของท่านช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะ
น.ส.ขวัญเรือน แท่นแก้ว ผู้ปกครองของ
ด.ญ.กัญญณัช อ.2/2 , ด.ช.ปัญญาวัฒน์ สินกรประสงค์ ป.4/4

การประพฤติปฏิบัตติ นเป็ นเด็ก 5 ดี มีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.

การเป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่
การเป็ นศิษย์ที่ดีของครู
การเป็ นเพื่อนที่ดีของเพื่อน
การเป็ นประชาชนที่ดีของประเทศชาติ
การเป็ นศาสนิกชนที่ดีของประเทศชาติ
ด้วยรักและปราถนาดี
ด.ญ.จิตติมา ตติยประภา
รองประธานสภานักเรี ยนรุ่ นที่ 26

My weekend.
Tom: Where will you go this weekend?
เธอจะไปทีไ่ หนวันหยุดสุดสัปดาห์น้ี
Mary: I will visit the Museum Siam in Bangkok?
ฉันจะไปเทีย่ วพิพธิ ภัณฑ์สยาม ทีก่ รุงเทพฯ
Tom: Who do you go with ?
เธอจะไปกับใคร
Mary : I will go with my parents. What about you?
ฉันจะไปกับพ่อและแม่ของฉัน แล้วเธอละ
Tom : I will visit my grandpa and grandma in
Chonburi.
ฉันจะไปเยีย่ มคุณปู่ -ย่า ของฉัน ทีช่ ลบุร ี
Mary : See you ! Have a nice trip.
แล้วเจอกันนะ ขอให้มคี วามสุขกับการเดินทาง

ในเดือนกันยายน มีวนั สาคัญอะไรบ้าง สาคัญอย่างไร? (ส่งคาตอบได้ทค่ี รูบรรณารักษ์
ทัง้ ระดับชัน้ อนุบาล และประถม) แจกรางวัลในวันศุกร์ท่ี 3 ของเดือน

