
Friday, 18th August 

 

 

 
 

Head of Campus Update 
We have had our penultimate week of the academic year. As well as lots of learning taking place in lessons 
we have had our Sports Activity Day for the whole school on Tuesday and the Nursery Superhero Training 
Day on Friday. Pictures are on page 2!  Parent-teacher meetings have also been taking place all week.  Next 
week we will finish the academic year on Wednesday with the Annual Award Ceremonies. Before that we 
have the Secondary Charity Day on Monday and the Prom on Tuesday afternoon with preparatory activities 
in the morning by the students for that. All students may come to school on Monday in non-school uniform 
as long as they contribute 50 baht for the Smile charity. 
 
Primary 
What an exciting week in Early Years, on Friday Nursery had their super hero training day complete with 
super hero activities and photo booths! KG has been busy making swords and shields to warn off any 
dragons that might come their way!  This week Year 1 and Year 2 have been taking care of the seeds they 
planted as part of their 'Looking after our World' text in English.  Some of them have been more successful 
than others.  The germinating seeds will be taken home on Friday so that they can be looked after during 
the holidays. In PSHE, the Year 3 students have continued 'Changing me' and investigated further the 
differences of each stage in the human life cycle. Using this knowledge, the children have used their non-
fiction writing skills to write a Human Life-cycle report including paragraphs with subheadings, pictures with 
captions and a glossary. Year 4 has had a fun week with our sports activities, revising maths topics and 
finishing our class novel: Krindlekrax. Just a few pages to go for next week!  In Year 5 mathematics, the class 
has been reflecting shapes using coordinates, designing some creative patterns in the process. They have 
been using persuasive language in English to entice people to enrol in their wizard school. As for IPC, the 
children used Google Forms to survey other classes and staff about their preferences on fairgrounds 
themes, rides and foods.  This week the Year 6 students have been working on problem solving and 
reasoning challenges in mathematics. The students have been focussing on reading the question carefully 
and using strategies, such as drawing a picture or diagram, to solve the problem. The class has also been competing in typing speed tests to see who has 
the fastest word per minute rate.  
 
End of Term Events for Secondary Students 
Secondary students will be doing some community service and character building activities at the end of term instead of the off-site community service 
trips that usually take place. Monday 28 June will be a variety of sponsored events 
including a one and half hour walk around the recently constructed school nature trail, 
beat the teacher, artistic and maths challenges followed by non stop dancing or playing 
music challenges or a reading marathon. Year 6 will be able to join in as one of their 
transition to secondary school activities. On Tuesday 29 June secondary students in school 
will work collaboratively to prepare for an end of year prom that they will hold during the 
afternoon in the drama room. Students not in school will have online lessons as usual. 
students depart for the vacation.  
 
Parent Meetings and Reports 
Thank you to all of the parents who have attended our online parents meetings with 
homeroom tutors this week.  Please remember to let the homeroom tutor know if you 
wish to speak to any subject specialist teachers. Reports will be available to pick up at the 
end of the Awards Ceremonies on Wednesday. Any that have not been collected will be 
posted home. 
 
End of Term Award Ceremonies and End of term Arrangements 
These will all take place on the final day of term, Wednesday 30 June. The Early Years 
Awards will be from 08:30 to 09:00, the Primary Awards Ceremony from 09:30 to 10:00 
and the Secondary Awards Ceremony from 10:30 to 11:00.  Students must wear their 
smartest school uniform! Students will have lunch at 11:30, registration at 12:00 and will 
finish the year at 12:05. Please do be prompt to pick up your child(ren). For parents 
attending the awards ceremonies your child may leave early with you at the end of the 
event if you wish. 
 
Virtual Art Exhibition 
We have shown some excellent art work in this bulletin over the course of this year and it 
had been the school’s intention to hold an art exhibition so that parents could see the 
student work in person. As a consequence of the covid situation that has not proved 
possible but I am very happy to inform you that Ms Holly has spent a considerable amount of time producing a virtual exhibition of student work on line, 
with work from Year 1 to Year 12. The exhibition can be accessed form the following link—I hope that you enjoy it.  https://www.artsteps.com/
embed/60b6ff98a46d5c1f684a7c77/560/315  

 
New Academic Year 
The 2021-2022 academic year starts on Monday 23 August. 

Monday 28 June 
School open to all students 
Secondary Charity Day  - non - school uniform for 50 baht 
 

Tuesday 29 June 
School open to all students 
Secondary School Prom (p.m.) 
 

Wednesday 30 June 
School open to all students 
08:30 Early Years Annual Award Ceremony 
09:30 Primary Annual Award Ceremony 
10:30 Secondary Annual Award Ceremony 
12:05  End of Academic Year 
 

Thursday 1 July 
School holiday 
 

Friday 2 July 
School holiday 

 

Monday 28 June —Wednesday 30 June 

 
 
 
 
 
Do not come to school if you or your houselhold have 
been to a dark-red zone in the last fourteen days!. 
 
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 
and a half metres at all times. 
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สารจากครูใหญ่ 
เราเดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นปีการศึกษาแล้ว ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เกิดข้ึน
มากมาย อาทิ กิจกรรม Sports Activity Day เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา และกิจกรรม Superhero Training Day ในวันศุกร์ ชมภาพกิจกรรมได้ที่
หน้า 2 นอกจากนี้ ยังมีการประชุมผู้ปกครองและครูด้วยระบบออนไลน์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ อีกทั้งในวันจันทร์หน้า จะมีกิจกรรม Charity 
Day และงานเลี้ยงส่งท้ายปีการศึกษาในวันอังคาร ซึ่งนักเรียนจะจัดเตรียมงานกันเองในภาคเช้าและร่วมงานเลี้ยงในภาคบ่าย 
นอกจากนี้ ในวันจันทร์นักเรียนทุกคนสามารถแต่งกายด้วยชุดที่ไม่ใช่เครื่องแบบนักเรียนมาโรงเรียนฯ โดยบริจาคเงิน 50 บาท สมทบทุนสนับสนุน
มูลนิธิสร้างรอยย้ิมต่อไป 
 
ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 
นับเป็นสัปดาห์แห่งความสนุกส าหรับนักเรียน EYFS เด็กๆ ในชั้น Nursery แต่งกายด้วยชุดของซุปเปอร์ฮีโร่และท ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
และยังได้เก็บภาพความประทับใจที่บูธถ่ายภาพที่ครูจัดตรียมเป็นพิเศษให้อีกด้วย ส่วนนักเรียน KG ก็สนุกกับการประดิษฐ์ดาบและโล่ของเล่น 
นักเรียน Year 1 และ 2 เฝ้าดูแลเมล็ดพันธุ์ที่ตนเองเพาะปลูก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง ‘Looking after our World’ 
มีเด็กๆ บางคนเพาะพันธุ์ส าเร็จด้วย เด็กๆ จะน าพันธุ์พืชกลับไปเพาะต่อที่บ้านช่วงปิดเทอมนี้ด้วย  
นักเรียน Year 3 เรียนวิชา PSHE เรื่อง ‘Changing me’ และค้นคว้าข้อมูลเพื่อศึกษาความแตกต่างของวงจรชีวิตของมนุษย์ จากนั้น เด็กๆ น า
ข้อมูลไปฝึกการเขียนรายงาน ต้ังหัวข้อย่อย เลือกรูปภาพและเขียนค าบรรยาย และการอธิบายความเพิ่มเติม 
นักเรียน Year 4 สนุกกับกิจกรรม Sports Activities ในสัปดาห์นี้ อีกทั้งนักเรียนยังทบทวนโจทย์คณิตศาสตร์ และอ่านนิยายเรื่อง Krindlekrax 
ซึ่งเหลืออีกไม่กี่หน้าก็จะถึงตอนจบของเรื่องแล้ว 
นักเรียน Year 5 เรียนรู้เรื่องรูปทรงในวิชาคณิตศาสตร์ และช่วยกันออกแบบแพทเทิร์นต่างๆ นอกจากนี้ในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนฝึกการเขียน
โน้มน้าวใจให้มีคนสมัครเข้าเรียนโรงเรียนสอนเวทมนต์ อีกทั้งในวิชา IPC นักเรียนใช้ Google Form แบบสอบถามความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ  
นักเรียน Year 6 ฝึกแก้โจทย์คณิตศาสตร์และใช้เทคนิค เช่น การวาดภาพไดอะแกรม เพื่อช่วยแก้โจทย์ปัญหา นอกจากนี้ นักเรียนแข่งกันพิมพ์เร็ว 
โดยเทียบจากจ านวนค าต่อนาทีด้วย 
 
กิจกรรมส่งท้ายปีส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะท ากิจกรรมเพื่อระดมเงินทุน แทนการกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์นอกสถานที่ โดยในวันจันทร์ที่ 28 นี้ นักเรียนจะท ากิจกรรมที่มีผู้สนับสนุน ได้แก่ การเดินเป็นเวลา   
ชั่วโมง 30 นาทีตามเส้นทางธรรมชาติภายในโรงเรียนฯ กิจกรรมยิงลูกโทษ หรือภารกิจเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์และศิลปะ เป็นต้น จากนั้นในภาคบ่าย นักเรียนจะท ากิจกรรมเต้มไม่หยุด เล่นดนตรีไม่หยุด หรือ
อ่านมาราธอน เป็นต้น โดยนักเรียนต้ังแต่ระดับชั้นเยียร์ 6 ข้ึนไป สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น 
ในวันอังคารที่ 29 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะช่วยกันเตรียมงานเลี้ยงในภาคเช้า และร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีในภาคบ่าย ณ ห้องเรียนการแสดง 
นักเรียนที่เรียนรู้จากที่บ้านจะเรียนออนไลน์ตามปกติ 
 
การประชุมผู้ปกครองและครู และใบแสดงผลการเรียน 
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ส าหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและครูด้วยระบบออนไลน์ ในตลอดสัปดาห์นี้ 
หากท่านต้องการประชุมร่วมกันครูประจ ารายวิชา ขอความกรุณาแจ้งผ่านครูประจ าชั้นเพื่อท าการนัดหมายต่อไป 
นอกจากนี้ ท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อรับใบแสดงผลการเรียนของบุตรหลาน หลังเสร็จสิ้นพิธีการมอบเกีบรติบัตรประจ าปี
การศึกษาในวันพุธที่ 30 นี้ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนฯ สามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงท่านที่ไม่สะดวกติดต่อรับด้วย
ตนเอง 
 
พิธีมอบเกียรติบัตรประจ าปีและวันท าการสุดท้ายของปีการศึกษา 
ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน โรงเรียนฯ จะจัดพีธีมอบเกียรติบัตรประจ าปี ส าหรับระดับชั้น EYFS ระหว่างเวลา 08.30 น.—
09.00 น. ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างเวลา 09.30 น. -  0.00 น. และส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา ระหว่างเวลา 
 0.30 น. -   .30 น.  
นักเรียนจะแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน 
โรงเรียนฯ จะบริการอาหารกลางวันต้ังแต่เวลา   .30 น. เป็นต้นไป 
นักเรียนจะพบครูประจ าชั้นเวลา  2.00 น. โรงเรียนฯ เลิกเวลา  2.05 น.  
หรือนักเรียนสามารถกลับบ้านพร้อมผู้ปกครองหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบเกียรติบัตรได้ 
 
นิทรรศการ Virtual Exhibition 
เราได้รวบรวมผลงานศิลปะของนักเรียน น าแสดงผ่านสื่อนี้มาบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม โรงเรียนฯ ยังมีความประสงค์จะจัด
นิทรรศการผลงานของนักเรียนด้วย แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานั้น โรงเรียนฯ น า
โดยครูฮอลลีย์ อีเดน จึงมีความภูมิใจน าเสนอนิทรรศการออนไลน์ โดยจัดแสดงผลงานของนักเรียนต้ังแต่ระดับชั้น Year 1 –
12 โปรดคลิกลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าชมผลงานนักเรียน 
https://www.artsteps.com/embed/60b6ff98a46d5c1f684a7c77/560/315  
 
ปีการศึกษาใหม่ 
โรงเรียนฯ จะเปิดท าการ ประจ าปีการศึกษา 2564-2565 ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม เป็นต้นไป 

วันจันทร์ท่ี 28 มิถุนายน 
มีการเรียนการสอนตามปกติ 
กิจกรรม Secondary Charity Day - นักเรียนบรจิาค 50 บาท ไม่

ต้องสวมใส่เครือ่งแบบนักเรียน 
วันอังคารท่ี 29 มิถุนายน 

มีการเรียนการสอนตามปกติ 
งานเลี้ยงสง่ท้ายปีการศึกษาในภาคบ่าย 

วันพุธท่ี 30 มิถุนายน 
08.30 น. พิธีมอบเกียรตบิัตรระดับช้ัน EYFS 
09.30 น. พิธีมอบเกียรตบิัตรระดับช้ัน Primary 
10.30 น. พิธีมอบเกียรตบิัตรระดับช้ัน Secondary 
 2.05 น. สิ้นสุดปีการศึกษา 2564 

วันพฤหัสบดีท่ี 1 กรกฎาคม 
ปิดภาคฤดูร้อน 

วันศุกร์ท่ี 2 กรกฎาคม 
ปิดภาคฤดูร้อน 

วันจันทร์ที่ 28 - วันพุธที่ 30 มิถุนายน 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2020-2021 รายงานข่าวฉบับที ่37: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 

กรุณางดส่งบตุรหลานมาโรงเรียนฯ หากมีสมาชิกในครอบครวัเดินทางไปยัง

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในระยะ 14 วัน 

การเว้นระยะห่างทางสังคม 

 . รับ-ส่งนักเรียนตรงตามเวลาที่ก าหนด 

2. นักเรียนมีสุขภาพดีและมีความพร้อมส าหรับการมาโรงเรียน นักเรียนที่มีอาการ

ไข้ ไอ จาม และไม่รับรู้กลิ่นและรสอาหารไม่ได้รับอนุญาตให้มาโรงเรียน 

3.  ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนฯ (ยกเว้นขณะ

รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

4.  ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 

5. เว้นระยะห่างจากผู้อ่ืนอย่างน้อย   เมตร ตลอดเวลา 

https://www.artsteps.com/embed/60b6ff98a46d5c1f684a7c77/560/315
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Super Hero Training Day 

 
 
 

 
 
 
 
Sports Activity Day 
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