
 

Primary Parents News letter 

28th August 2020 

Dear Parents, 
 
The first full week of school has been completed, very successfully I think. The children are definitely settling 
into routines and are doing very well with the new normal procedures and practices. And it has been very nice 
to catch up with so many parents from Year 1 to 6 in our meetings this week. We are continuing to review how 
things are going on in school and the wider community to maintain the children’s safety and to help them learn 
in a positive and welcoming environment, so things will be changing from time to time. 
 
This week 
As I have mentioned it was really lovely to have an opportunity to chat with so many of our Year 1 to 6 parents 
at our Parent Teacher Meet and Greet sessions this week. I am pleased that you managed to come to school and 
chat informally and get to know your child’s teacher and TA that little bit better. 
We have started our weekly assemblies this week, Early Years currently by Zoom to classrooms, and in Primary 
splitting with Years 1-3 having assembly first followed by Years 4-6. This is helping maintain our community spirit 
while maintaining appropriate separation. 
On Wednesday our Year 5s had a very good visit to the Museum of Contemporary Art, everything went as well 
as we could have hoped for. 
 
Next Week 
Even as we start the term more cautiously than in other years we do have some events next week. 
On Thursday 4th we will have our KG classes’ Parent Teacher Meet and Greet session, 8:05- 8:40, and on Friday 
Reception classes’ Parent Teacher Meet and Greet, 8:05 – 8:40. 
Also on Thursday 6RH will have their class assembly. I am very pleased to be able to invite 1 parent per child 
from 6RH to come and watch this assembly. The assembly will start at around 2.25pm. You will be allowed into 
school just before then to take your seats. To maintain distancing we can only invite 1 adult per child. Thank you 
for understanding. 
 
Changes to School Routines 
For Early Years parents please note that school will start for your children at 8.00 from Monday 31 August. 
Please plan to arrive just before then. 
We are planning to allow the children to start using more of the playground equipment from Monday, and will 
be introducing ball games again with safe practices during the week. 
 
Post Online Additional Support 
We will be able to let you know about any measures that will affect your child as a part of our Post Online 
Learning support during next week. 
 
Face Shields 
At the end of last term, the children took home their face shields. It would be extremely useful if they could 
bring those back into school.  
 
 
 
 



Student Pick Up Cards 
Please do complete a form to let us know who will be regularly picking up your children from school. It is of 
course possible to change or add appropriate adults, and we can then provide parent/carer badges. Forms can 
be collected from K Looksorn or the school office. It really does simplify the process if you do let us know of any 
changes. 
 
Seat Belts, crash helmets etc 
I have noticed that we have a large number of children who have size and age appropriate child seats in their 
cars, and although it does take a few extra seconds to make sure the children are safely secured in their seats it 
is definitely worth it. Some children are getting into cars and are not being ‘strapped in.’ I would strongly urge 
you to ensure that your children are safely secured in an appropriate seat with seat belt while travelling in a car. 
And if it is necessary to travel by motor bike then please do ensure that your child is wearing an appropriate 
crash helmet. Do remember that unfortunately Thailand has one of the worst rates of death and injury on the 
roads in the world. 
 
Alternative Songkran Holiday Days 
Although the government has announced that Friday 4 and Monday 7 September have been set aside as 
alternative holiday dates for Songkran this year, as we did have holiday at the original Songkran time, we will not 
be taking holiday on these dates. School will be open as usual on 4 and 7 September. 
 
Upcoming events 
Some important dates for your diary include: 
Thursday 3 September  KG Parent Teacher Meet and Greet 
Friday 4 September  Reception Parent Teacher Meet and Greet 
Wednesday 16 September House Day 
Thursday & Friday 17&18  Long Weekend 
September 
Thursday 24 September  Wai Kru Primary and Secondary (children only) 
Friday 25 September   Wai Kru Early Years (children only) 
Monday 28 September – School Photographs 

Friday 2 October 
Monday 5 - Friday 9 October Year 6 residential journey to KY 

Monday 19 – Friday 23 October Half term, school closed 

 
As always I wish you a happy and restful weekend, and look forward to seeing the children and yourselves next 
week. 
 
Should you have any queries about your child’s experiences here at St. Stephen’s then please do feel free to 

contact me. 
 

Kindest regards 
 

Mr. Rob Bendall 

Head of Primary 
      robert.b@sis,edu 



 

Secondary Parent Newsletter 
28 August 2020 

 

Dear Parents 
 
Next week, on Tuesday 1st September, between 3.15 and 3.45 we look forward to welcoming our 
Year 7 parents in Pavilion 1 to meet the teachers who teach their children. This is a great chance to 
meet the teachers and find out a little bit more about the IMYC (International Middle Years 
Curriculum). All of the Key Stage 3 students are completing IMYC journals weekly and are given 
regular questions. These link to their learning across all of the subjects that they study. 
 
On Monday 7th September, Year 7 students will sit the MidYIS assessment. This is a computerised 
assessment that is used to assess verbal, numerical and logical reasoning ability, which helps us 
better understand the potential of the students and their targets for Key Stage 3. Students do not need 
to study for this. 
The Year 10 students will sit their YELLIS assessment on Tuesday 8th September. The results will 
give an indication of potential IGCSE targets. Again students do not need to study for this. 
 
We are excited that After School Activities will commence on 7th September; hopefully the students 
have already signed up for these. We expect students to attend at least 2 activities a week in 
Secondary. The activities range from fitness and Zumba through to Chess and MUN. We have 
listened to what students wanted and the range of activities grows each year. 
 
The International Award is a great opportunity, offered to Years 10 and 11, to gain an additional 
qualification whilst undergoing an adventurous journey. In addition, students develop a skill, perform 
community service and carry out a regular physical activity. Students who complete the International 
Award at Bronze level can continue to Silver and even Gold. The award is very well regarded by many 
prestigious Universities. More information can be found at https://intaward.org/, or alternatively contact 
Mr Neil or Ms Jessica, jessica.h@sid.edu  in Secondary 
 
Just a reminder that school will operate as normal on the 4th and 7th of September, as we had the 
Songkran Holiday in April, and so normal lessons will take place. We will be having a long weekend 
commencing on the 17th of September.  
 
There will be a slight change to morning arrangements next week in that students arriving in the 
morning will now be able to stay outside in the play area from 7.00 am until 7.40 am when they will go 
to form rooms. We will return to a 3.00 pm finish for students not involved in ECAs from Monday 7th 
September. 
 
Finally, as part of our commitment to post online learning additional support, we will continue to offer 
revision sessions for our Year 13 students to prepare for their AS examinations. We will also offer 
extra reading classes at lunchtime to boost the reading of those students who need it. In addition 
there will be support in subject areas offered, through extra sessions, which will take place between 
3.00 pm and 4.00 pm. The schedule of these sessions will be shared next week and subject teachers 
will be in contact with identified students and parents.  
 
We understand that the situation is constantly changing with regards to COVID 19 and we will 
continue to adapt our practices accordingly. 
 
Please feel free to chat with me or Mr Neil when we are on duty at the front of school or ask us any 
questions via our email addresses:  graeme.w@sis.edu , neil.h@sis.edu 
 
Graeme Webster   Neil Hayward 
Assistant Head Pastoral   Assistant Head Academic 
 
 
 
 
 
 



 

Secondary Parent Newsletter 

วนัท่ี 28 สงิหาคม พ.ศ.2563 
เรียน  ทา่นผู้ปกครอง 
 ในสปัดาห์หน้า วนัองัคารท่ี 1 กนัยายน นี ้ ทางโรงเรียนฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่ ที่จะได้ต้อนรับทา่นผู้ปกครองของ
นกัเรียนระดบัชัน้เยยีร์ 7 ณ ห้องพาวิเลีย่น 1 เวลา 15.15-15.45น. เพื่อให้ทา่นได้พบและพดูคยุกบัคณะคณุครูที่สอนบตุร
หลานของทา่น ซึง่ถือได้วา่เป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมที่ทา่นจะได้ค้นหาข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัหลกัสตูร IMYC (International 
Middle Years Curriculum) ซึง่นกัเรียนในระดบัชัน้ Key Stage 3 ทกุคนจะได้เรียนรู้ โดยนกัเรียนจะได้รับค าถามประจ า
สปัดาห์ ซึง่แตล่ะค าถามจะเช่ือมโยงกบัวชิาตา่งๆ ท่ีนกัเรียนก าลงัศกึษาอยู ่
 วนัจนัทร์ที่ 7 กนัยายน พ.ศ.2563 นกัเรียนระดบัชัน้เยยีร์ 7 จะมีการสอบประเมิน MidYIS ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ 
ซึง่จะเป็นการประเมินความสามารถทางค าพดู, ตวัเลข และตรรกะการใช้เหตผุล ซึง่จะช่วยให้นกัเรียนมคีวามเข้าใจใน
ศกัยภาพของตนเองมากยิ่งขึน้ รวมไปถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ในระดบัชัน้ Key Stage 3 อีกด้วย 
 วนัองัคารท่ี 8 กนัยายน พ.ศ.2563 จะมีการสอบประเมิน  YELLIS ของนกัเรียนระดบัชัน้เยยีร์ 10 ซึง่ผลการสอบ
จะบง่ชีถ้ึงศกัยภาพในการไปสูเ่ป้าหมายการเรียน IGCSE 

อยา่งไรก็ตาม ทางโรงเรียนฯ มีความตื่นเต้นกบักิจกรรมเสริมพเิศษหลงัเลกิเรียนทีจ่ะเร่ิมขึน้ในวนัที่ 7 กนัยายนนี ้
และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ นกัเรียนได้ลงสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมดงักลา่วเป็นท่ีเรียบร้อย ส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษา นกัเรียน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมพิเศษดงักลา่วได้สปัดาห์ละ 2 กิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมออกก าลงักาย, การเต้น Zumba, 
กระดานหมากรุก และ กิจกรรมสหประชาชาติจ าลอง(MUN) เป็นต้น ทางโรงเรียนฯ ได้รับฟังในสิง่ที่นกัเรียนต้องการ และ
ได้จดักิจกรรมทีห่ลากหลายเพิม่ขึน้ในแตล่ะปี 
 งานกิจกรรม International Award คือโอกาสที่ดีเยี่ยม ที่นกัเรียนระดบัชัน้เยียร์ 10 และ 11 จะได้เพิ่มเติม
คณุสมบตัิในการเรียนรู้, พฒันาทกัษะ, บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่ชมุชน และได้ท ากิจกรรมทางร่างกายโดยสม ่าเสมอ นกัเรียนที่
ได้รับรางวลั International Award ในระดบั Bronze สามารถทีจ่ะพฒันาเพื่อรับรางวลัในระดบั Silver หรือ Gold ได้ ซึง่
รางวลันี ้ เป็นท่ียอมรับและได้รับการยกยอ่งจากมหาวิทยาลยัที่มช่ืีอเสยีงหลายแหง่ ทา่นสามารถค้นหาข้อมลูเพิม่เติมได้ที ่
https://intaward.org/ หรือติดตอ่คณุครูนีล หรือคณุครูเจสสก้ิา jessica.h@sid.edu และขอแจ้งให้ทา่นผู้ปกครองทราบอีก
ครัง้วา่ ทางโรงเรียนฯ ยงัเปิดท าการเรียนการสอนปรกตใินวนัท่ี 4 และ 7 กนัยายน พ.ศ.2563 เนือ่งจากโรงเรียนมีวนัหยดุ
สงกรานต์ในเดือนเมษายนที่ผา่นมาแล้ว อยา่งไรก็ตามทางโรงเรียนฯ จะมีวนัหยดุยาวในวนัท่ี 17 กนัยายนนี ้
 สปัดาห์หน้า ทางโรงเรียนฯ มกีารเปลีย่นแปลงในชว่งเช้าเพียงเลก็น้อย กลา่วคือ เมื่อนกัเรียนมาถึงโรงเรียนใน
ตอนเช้า นกัเรียนจะอยูบ่ริเวณกลางแจ้งหรือสนามเด็กเลน่ภายในโรงเรียน ตัง้แตเ่วลา 7.00-7.40น. จากนัน้นกัเรียนจงึ
สามารถเข้าห้องเรียนเพื่อพบคณุครูประจ าชัน้ได้ ส าหรับนกัเรียนที่ไมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมพเิศษหลงัเรียน นกัเรียนจะ
เลกิเรียนในเวลา 15.00น. ดงัเดมิ ตัง้แตว่นัท่ี 7 กนัยายน เป็นต้นไป 
 ตามที่ทางโรงเรียนฯ ได้เคยแจ้งไว้ ส าหรับการชว่ยเหลอืสนบัสนนุนกัเรียน ในการเรียนรู้ทางออนไลน์เพิ่มเติม ทาง
โรงเรียนฯ ยงัคงมกีารทบทวนบทเรียนให้กบันกัเรียนระดบัชัน้เยียร์ 13 เพื่อเตรียมตวัส าหรับการสอบ AS รวมไปถึงชัน้เรียน
เสริมพิเศษส าหรับการอา่นในชว่งพกักลางวนั เพื่อช่วยสง่เสริมการอา่นให้กบันกัเรียนที่ต้องการ นอกจากนี ้ทางคณะคณุครู
ยงัคอยให้ความชว่ยเหลอืในรายวิชาตา่งๆ ชว่งเวลาพิเศษตัง้แต ่ 15.00-16.00น. ซึง่ทางโรงเรียนฯ จะสง่ตารางดงักลา่ว
ให้กบันกัเรียนชัน้เยียร์ 13 ในสปัดาห์หน้า พร้อมทัง้รายช่ือคณุครูที่ทา่นผู้ปกครองและนกัเรียนสามารถตดิตอ่ได้ 

ทางโรงเรียนฯ มีความเข้าใจเป็นอยา่งดีในสถานการณ์โควิด 19 ทีม่ีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ซึง่ทางโรงเรียนฯ 
และคณะคณุครู พร้อมทีจ่ะปรับตวัตามสถานการณ์และค าแนะน าที่ได้รับอยา่งดีที่สดุ 



 

หากทา่นผู้ปกครองมีข้อสงสยัประการใด ทา่นสามารถเข้ามาพดูคยุกบัคณุครูแกรม หรือคณุครูนีล ระหวา่งปฏิบตัิ
หน้าที่หรือติดตอ่ทางอเีมล์ คณุครูแกรม (graeme.w@sis.edu)  หรือคณุครูนีล (neil.h@sis.edu) ได้ทนัที 

 
แกรม เว็บสเตอร์                                        นีล เฮย์วาร์ด 

            รองหวัหน้าฝ่ายปกครอง                          รองหวัหน้าฝ่ายวิชาการ 
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