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Primary 
This week Nursery have been exploring ice by hitting iced dinosaur eggs! 
KG have had their pirate training day on Friday with Mr Martin where 
they captained cardboard pirate ships! Year 1 and Year 2 have really been 
enjoying the science activities arranged by Miss Carolyn for Science 
Week.  They have used Jenga to learn a little about 'herd immunity', 
drawn some really detailed pictures of leaves and designed their own 
'insect'.  It is great to learn through investigating and practical activities. 

Year 3 students have continued their 'Turn It Up!' topic investigating patterns between the 
pitch of a sound and the features of the object that produced it, by exploring musical 
instruments and explaining how they can change the pitch of the sound they create. What 
an amazing week! Year 4 has crammed science experiments into the timetable at every 
opportunity. Some experiments linked to their  IPC topics, others to ensure students 
understand the meaning of a fair test and some just for the fun of science. Linking with 
International Women's Day students have discussed amazing female scientists and 
environmentalists such as: Jane Goodall, Mary Anning, Wangari Maathai, Greta Thurberg 
and Isaton Ceesay.  Year 5 used common patterns in fiction writing such as patterns of 
three and short but effective sentences in order to create more interesting sentences. In 
mathematics, the focus has been reading line graphs and using the four operations to solve 
word problems. In IPC's 'Fit for Life' unit, the children learnt how to read their BPM and 
explored the musculoskeletal system.  Year 6 conducted many intriguing science activities 
such as: creating a gut microbiome, analysing plastics, electricity, the colour blue and even 
herd immunity. In computing they have been looking at writing search algorithms 
including random, linear and binary search types to try and guess randomly selected 
numbers. Then they evaluated which method was the best.  
 
Talent Show 
Around twenty acts from KG to Year 12 took part in the third annual SISKY 
Talent Show.  Whilst last year we were forced to do this online because of the 
covid situation it was great this year to be in school with students, staff and 
parents being a very active audience.    Thank you to everyone who took part. 
Pictures may be found on page 2 of the bulletin. 

Year 9 Production  
The Year 9’s ‘An Inspector Calls’ performance is now less than two weeks 
away. Parents of Year 9 students will be given first preference to watch the 
show and any remaining seats will be available to other parents who would 
like to come and experience the Year 9’s hard work and the atmosphere in 
the new drama studio. Please keep an eye out for the letter! 

Year 5 / Year 6 Trip to Ville de 
la Vie 
On Friday 5 March, Year 5 and 
Year 6 visited the Ville de la Vie  
Resort as part of their IPC  unit 
‘The Holiday Show’ exit point. 
They had a great time and had 
the opportunity to consider 
effective ecotourism.  

 
Science Week 
Students across the school have been participating in a range of science activities.  Some of them are detailed in the primary 
experiences above and example pictures may be found on page 3 of the bulletin. 

Monday 15 March 
After school activities. 
 

Tuesday 16 March 
After school activities. 
 

Wednesday 17 March 
After school activities. 
Year 10 trip to Phimai Historical Park  
 

Thursday 18 March 
After School Activities 
 

Friday 19 March 
 
 

Saturday 20 March 
Dorm Trip to  Thao Suranari Garden 

Monday 15th —Saturday 20th  March 

 
 
 
Social Distancing Measures 
1. Please stick as closely as possible to the 
stipulated drop off and pick up times. 
2. Students must be well when they come into 
school.  Anyone with symptoms of illness such as a 
temperature, cough, runny nose or lack of taste 
must stay at home. 
3. Make sure that you have your face mask and 
wear it at all times in school (apart from when you 
eat and drink) 
4. Remember to wash hands regularly using 
either soap and water or hand gel. 
5. Maintain a distance from others of at least 
one metre at all times. 
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ข่าวสารจากระดับช้ันประถมศึกษา 
ในสัปดาห์นี้ นกัเรียน Nursery เรียนรู้เกี่ยวกับน้้าแข็งผ่านกิจกรรม hitting iced dinosaur eggs 
นักเรียน Kindergarten แลน่เรอืล้าจองในกิจกรรม Pirate Training Day ซ่ึงน้าโดยนายมาร์ติน คทัเวิธ  
นักเรียน Year 1 และ 2 สนกุกับกจิกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งน้าโดยนางสาวแคโรลีน แม็คค ีโดย
นักเรียนใช้เกมไม ้Jenga ประกอบเรียนรูเ้รือ่ง ‘herd community’ นอกจากนี้ นักเรยีนยังวาดภาพแสดง
รายละเอียดของใบไม้แบบต่างๆ และออกแบบ ‘insect’ ในรูปแบบของตนเอง ซึ่งนกัเรียนทกุคนสนุกกับ
การศกึษาค้นคว้าและเรียนรู้เชิงปฏิบัติ 

นักเรียน Year 3 เรียนรู้ต่อเนือ่งในเรือ่ง ‘Turn It Up’ โดยส้ารวจรูปแบบของเสียงและคุณสมบัติของแหล่งก้าเนิดเสียงผ่านเครือ่ง
ดนตรีหลายๆ ชนิด และยังอธิบายถึงการเปลี่ยนระดับเสียงด้วย นับเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์แสนสนุกส้าหรับเดก็ๆ เลยทีเดียว! 
นักเรียน Year 4 สนุกกับสัปดาห์วทิยาศาสตร์มาก เนื่องจากไดท้้าการทดลองที่เกี่ยวขอ้งกับการเรียนรู้ในวิชา IPC นกัเรียนบางคน
เข้าใจความหมายของการทดสอบที่เที่ยงตรง หรือ fair test ในขณะทีน่ักเรียนบางคนสนุกกับเกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ยเชิงวทิยาศาสตร์ 
นอกจากนี้ นักเรียนยังเรียนรู้เกี่ยวกับวนั International Women’s Day โดยศึกษาเรือ่งราวของบุคคลส้าคัญในวงการวิทยาสตร์และ
สิ่งแวดลอ้มที่เป็นเพศหญิง เช่น Jane Goodall, Mary Anning, Wangari Maathai, Greta Thurberg และ Isaton Ceesay  
นักเรียน Year 5 ฝกึใช้รูปแบบการเขียนนิยาย เช่น การใช้ประโยคสั้นๆ ดึงดูดความสนใจของผูอ้่าน เป็นตน้ นอกจากนี้ วชิา
คณิตศาสตร์ นักเรียนยังฝกึการอ่านค่ากราฟและใช้สูตรการบวกลบคูณหารเพือ่แก้โจทย์ปัญหา อีกทั้ง วิชา IPC เรือ่ง ‘Fit for Life’ 
นักเรียนฝกึการอ่านค่า BPM และเรียนรูเ้กยีวกับระบบกล้ามเนือ้และโครงกระดกูด้วย 
นักเรียน Year 6 ท้ากจิกรรมการเรียนรูเ้ชิงวิทยาศาสตรอ์ย่างหลากหลายในตลอดสัปดาห์ เช่น การสร้างจุลินทรีย์ในล้าไส้          
การวเิคราะห์พลาสติก ระบบไฟฟ้า เรื่องของสีฟ้า และเรือ่งภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นต้น นอกจากนี้ในวิชาคอมพิวเตอร์ นกัเรียนเรียนรู้
เกี่ยวกับระบบอัลกอริทมึที่ใช้ในระบบการคน้หาข้อมูล เชน่ แบบสุ่ม (random) แบบลา้ดับ (linear) และแบบทีละครึ่ง (binary)   
เป็นต้น จากนั้น นกัเรียนช่วยกนัวเิคราะห์วา่วิธีการใช้เป็นวิธกีารที่ดีที่สดุ 
 
 
การประกวด Talent Show 
ในปีนี้ โรงเรียนฯ จัดการประกวดความสามารถพิเศษของนักเรียน โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบกว่า 20 ชุดการแสดง  
ซ่ึงในปีที่ผ่านมานั้น โรงเรียนฯ จ้าเป็นตอ้งจดัการประกวดผ่านระบบออนไลน ์เนื่องจากสถานการณโ์ควิด ดังนั้น
ในปีนี้จึงมทีั้งนกัเรียน บุคลากรและท่านผู้ปกครองสนใจเข้าชมการประกวดจ้านวนมาก โรงเรียนฯ ขอชืน่ชมผู้เข้า
ประกวดและขอบคุณทุกท่านที่เข้ารว่มชมการประกวดครั้งนี้ 
ท่านสามารถติดตามชมภาพบรรยากาศที่หน้า 2 
 
 
การแสดงของนักเรียน Year 9 
ในเวลาไม่เกนิ 2 สัปดาห์นี้ นักเรียน Year 9 จะท้าการแสดงชดุ ‘An Inspector Calls’ ซ่ึงท่านผู้ปกครอง
นักเรียน Year 9 จะได้รับสทิธิ์ส้ารองที่นั่งเขา้ชมการแสดงกอ่น ทั้งนี ้นกัเรียนตั้งใจฝกึซ้อมการแสดงอย่างมาก 
โดยการแสดงจะมีขึน้ ณ โรงละคร Drama Studio ซ่ึงได้รับการบูรณะใหม่เมื่อไม่นานมานี้  
โรงเรียนฯ จะจัดส่งรายละเอียดส่งท่านในเรว็ๆ นี้ 
 
 

นักเรียน Year 5 และ 6 ทัศนศึกษา ณ 
Ville de la Vie  
เมื่อวันศกุรท์ี่ 5 มนีาคม ที่ผ่านมา นักเรียน 
Year 5 และ 6 เดินทางไปทัศนศกึษา ณ รี
สอรท์ Ville de la Vie ประกอบการเรียนรู้
วิชา IPC เรือ่ง ‘The Holiday show’ 
นักเรียนสนุกกับกจิกรรมการเรียนรูเ้กี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงนเิวศ 
 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นกัเรียนเข้ารว่มหลายกจิกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ท่านสามารถติดตามชมภาพบรรยากาศที่หน้า 3 

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 

มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 

มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันพุธที่ 17 มีนาคม 

มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

Year 10 ทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 

มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน 

วันศกุร์ที่ 19 มีนาคม 

 

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 

กิจกรรมส้าหรับนักเรียนประจ้า: สวนท้าวสุรนารี 

วันจันทร์ท่ี 15 - วันเสาร์ท่ี 20 มีนาคม 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2020-2021 รายงานข่าวฉบับที ่25: วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 

การเว้นระยะห่างทางสังคม 

1. รับ-ส่งนักเรียนตรงตามเวลาท่ีก้าหนด 

2. นักเรียนมีสุขภาพดีและมีความพร้อมส้าหรับการมา

โรงเรียน นักเรียนท่ีมีอาการไข้ ไอ จาม และไม่รับรู้กลิ่น
และรสอาหารไม่ได้รับอนุญาตให้มาโรงเรียน 

3.  ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียนฯ 
(ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม) 

4.  ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล ์

5. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลา 



Friday, 18th August 

 
 
 

 
 
 

   Talent Show 
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Science Week 
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