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Digital Citizenship Week 2019 
The Digital Citizenship Week 2019 takes place between 14 October to 18 October. This gives 

students space to voice their perspectives on topics important to them with digital citizenship 

video discussion activities for all ages. Years 7 to 9 are going to amplify their voices and give 

ownership of their digital lives during this October holiday. Students will record a 1-minute short 

video discussing a  given topic . Year 7 will learn about what type of information it is or isn't okay 

to share online. Year 8 will explore the amazing possibilities that come with using technology 

and learn from the Digital Citizens, who take a pledge to travel safely on the internet. Year 9 will 

learn a simple routine for how to deal with being interrupted whilst using media.  

 

Primary News 
In Year 3 the students have investigated how easily germs can spread and the importance 
of washing hands. In English they have written instructions for how to wash hands properly! 
Year 5 performed their IPC Exit Point on Thursday with a Viking raid on an unsuspecting 
'community of villagers'. In English, the students started a new unit about the Roald Dahl book, 
'James and the Giant Peach', and wrote a letter of support to James after the unfortunate 
accident with the rhinoceros took place.  
 
Theatre Shows 

We are having a visiting theatre from Europe 
called the White Horse Theatre coming to the 
school on Thursday 31st October.  
White Horse Theatre is Europe's 
largest educational touring theatre, performing 
to over 500.000 people per year. Their aim is to 
provide high-quality English-language theatre, in order to give an exciting cultural 
experience to pupils learning English at all levels. Their actors are professional, and 
native speakers of English. White 
Horse Theatre regularly perform 
in schools in six 

European countries, and in Japan and China. They will perform two plays in the 
school—firstly The Green Knight, a story from King Arthur in England to our 
primary students and secondly a modern language version of All’s Well that End’s 
Well, a Shakespearean comedy, to our secondary students.   
 
Basketball Tournament 
Last weekend we hosted an U16 Basketball Tournament giving over a hundred 
students the opportunity to mix their skill, speed and agility with their coaches 
tactical prowess. The result was a wonderful display of sporting effort and 
excitement. Our SISKY players were tough and played with pride. We bound 
together as a community, working together to play, help with scoring and cheer 
this annual event.  
 
Halloween 
We will as usual be celebrating Halloween.  This will take place on Friday 1 
November, not 31 October, which is the week we come back after half-term.  All 
students and staff are encouraged to dress up in Halloween themed costumes 
and there will be Halloween themed activities taking place during the day.  
Parents are very welcome to join the Halloween parade, which will take place immediately after Flag at 08:15.  There will be a Halloween 
disco between 15:20 to 16:20 in the Study Hall. 
 
School Entrance 
We will be closing the current school entrance from the start of the new half-term, which begins on Monday 28 October.  Access to the 
school will be via the Ocean entrance only.  This is being done to enhance the safety and security of everybody on the school site. 
 

 
 

Monday 28th October 
Start of half-term 
Start of Science Week 
ASA as usual 
 

Tuesday 29th October 
 

Wednesday 30th October 
 

Thursday 31st October 
Visiting theatre performances 
 

Friday 1st November 
Halloween celebrations 
Halloween disco after school 

 
 
 
 

 
 
 

Monday 28th October– Friday 1st November 

 
 
 

 

The start of the new half-term is at 07:50 on 
Monday 28th October. 
 
Please remember to enter and exit the 
school via the Ocean entrance from 
Monday 28 October. 
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สัปดาห์ Digital Citizenship Week 2019 

ต้ังแต่วันที่ 14 ถึง 18 ตุลาคม เป็นสัปดาห์ Digital Citizenship Week 2019 นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ส าคัญต่อตนเอง 
จากกิจกรรมชมวีดีโอและสนทนาเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้น นักเรียน Year 7 - 9 จะน าแนวคิดเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตในยุคดิจิตอลไปปรับใช้ในช่วงปิดครึ่งภาคเรียนที่ 1 ในเดือนตุลาคมนี้ นักเรียนจะบันทึกวีดีโอแสดงความคิดเห็นของตนเองเป็นเวลา 
1 นาที ซึ่งนักเรียน Year 7 จะศึกษาว่าข้อมูลประเภทใดบ้างที่ควร หรือไม่ควรได้รับการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ นักเรียน Year 8 จะค้นคว้า
เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของผลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี และเรียนรู้จากผู้คนในยุคดิจิตอลที่สามารถใช้อินเทอร์เนตได้อย่างปลอดภัย นักเรียน 
Year 9 จะเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการกับการแทรกแซงในระหว่างใช้สื่อต่างๆ 

 

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 

นักเรียน Year 3 เรียนรู้ว่าเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้ง่าย ดังนั้น การล้างมือบ่อยๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก นักเรียนฝึกเขียนวิธีการล้างมือ
อย่างถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วย 

นักเรียน Year 5 น าเสนอข้อมูล IPC Exit Point ในวันพฤหัสบดี เกี่ยวกับการโจมตี ‘community of villagers’ ของชนเผ่า Viking นอกจากนี้ 
นักเรียนเริ่มเรียนเรื่อง Roald Dahl book, ‘James and the Giant Peach’ และเขียนถึง James หลังจากประสบเหตุกับฝูงแรด 
 

 

การแสดงละครเวที 

คณะผู้จัดการแสดงละครเวที White Horse Theatre จากยุโรปจะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม  ซึ่งคณะ White Horse 
Theatre จัดการแสดงเพื่อส่งเสริมการศึกษาที่มีผู้ชมการแสดงมาแล้วกว่า 500,000 คนต่อปี เป้าหมายหลักของผู้จัดการแสดงคือ เพื่อสร้างละคร

ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง และเผยแพร่วัฒนธรรมให้เยาวชนที่เรียน
ภาษาอังกฤษในทุกระดับความรู้ในภาษา ซึ่งผู้แสดงมีความเป็นมืออาชีพ
และเป็นเจ้าของภาษา เปิดท าการแสดงใน 6 ประเทศในทวีปยุโรป 
นอกจากนี้ ยังมีประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนด้วย การแสดงชุด The 
Green Knight ซึ่งเป็นเรื่องราวของกษัตริย์ King Arthur ประเทศ
อังกฤษ เหมาะส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และการแสดงชุด 
All’s Well that End’s Well เป็นการใช้ภาษาสมัยใหม่  ถ่ายทดบท
ประพันธ์ของ      เชคสเปียร์ เหมาะส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 

 

 

 

 

การแข่งขันบาสเกตบอล 

ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดครึ่งภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี 
ซึ่งมีนักกีฬากว่า 100 คน เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้ฝึกสอนที่มีเทคนิคเฉพาะทาง นักกีฬาทุกคนมีความพยายามและ
สนุกกับการแข่งขัน ตัวแทนนักกีฬาทีม SISKY ก็เช่นกัน ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ท างานกันเป็นทีม ท าคะแนน
และเชียร์กีฬาได้ดีเยี่ยม 

 

กิจกรรมวันฮัลโลวีน 

ขอเชิญชวนทุกคนร่วมฉลองเทศกาลฮัลโลวีนในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายนนี้ (เลื่อนก าหนดการจากวันที่ 31 ตุลาคม) ซึ่งจะเป็น
สัปดาห์แรกของการเปิดท าการเรียนการสอนครึ่งหลังภาคเรียนที่ 1 นี้ นักเรียนและครูสามารถแต่งกายตามเทศกาลมา
โรงเรียนฯ เพื่อร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนฯ ได้ ท่านผู้ปกครองสามารถเข้าชมการเดินขบวนพาเหรด หลังพิธีเคารพธงชาติใน
เวลา 08.15 น. และจะมีฮัลโลวีนดิสโก้ต้ังแต่เวลา 15.20 ถึง 16.20 น. ณ ห้องเรียนรวม (Study Hall) 

 

ประตูเข้า-ออกโรงเรียนฯ 

โรงเรียนฯ จะปิดประตูเข้า-ออกด้านหน้าโรงเรียนฯ ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม เป็นต้นไป ขอความกรุณาทุกท่านสัญจร
ผ่านประตูฝั่ง the Ocean เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน  

วันจันทร์ท่ี 28 ตุลาคม 

โรงเรียนฯ เปิดครึ่งหลังภาคเรียนที่ 1 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนตามปกติ 

วันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 

 

วันพุธท่ี 30 ตุลาคม 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 31 ตุลาคม  

ผู้จัดการแสดงละครเวทีเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนฯ 
วันศุกร์ท่ี 1 พฤศจิกายน 

กิจกรรมเทศกาลฮัลโลวีน 

ฮัลโลวีนดิสโก้หลังเลิกเรียน 

วันจันทร์ท่ี 28 ตุลาคม - วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน 

 
 
 

โรงเรียนฯ เปิดท าการเวลา 07.50 น.  
ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม เป็นต้นไป 
 
 
กรุณาสัญจรผ่านประตูเข้า-ออกฝั่ง ดิ โอเชี่ยน  
ต้ังแต่ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม เป็นต้นไป 
 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่
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