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Temperature Sensor
Thank you to Khun Tinnapat and Khun Surapan Sillapasuwan
who donated a temperature sensor that is fitted to a purpose
built stand to the school. The temperature sensor has a large

Monday 28th September-– Saturday 3rd October

and clear design and does not need to held by the nurse. Dr
Monday 28th September
After school activities

Kevin was delighted to accept the gift on behalf of St.
Stephen’s.

Tuesday 29th September
After school activities
Wednesday 30th September
After school activities

Primary
This week in KG the

Thursday 1st October
After school activities

children have been

Friday 2nd October

hard at work in the
junk modelling station, inspired by their topic on space the

Saturday 3rd October
Dorm trip to Owl in one Mini Golf

children have made their very own rockets! Watch out
NASA, you’ve got some future contenders! Year 1 and 2
have continued their work on the text entitled Beegu. It has been really wonderful to see how the
children are able to imagine how the main character in the story feels at certain times. The
photograph shows the class outside, role playing how Beegu felt when she realises the trees do not
understand her. In IPC, Year 3 students have
explored, used and generated questions for
classification keys to help group, identify
and name a variety of living things in their local and wider environment. Through this
they have identified the differences and similarities of different groups of vertebrates
living in different habitats. The Year 5s enjoyed consolidating their knowledge of the
water cycle and made mini greenhouses. They will observe over the coming days
whether their plants will sprout, having been placed in various locations around the
classroom. Will not having any sunlight affect its growth? In English the class studied a
poem and are in the midst of learning it by heart to present aloud. In mathematics,
everybody enjoyed translating 2-D shapes, creating some lovely tiling patterns in the
process. Year 5 and Year 6 conducted a science experiment to investigate the
changing states of materials. They melted ice, butter and chocolate and recorded the
times. Once the materials changed from a solid to a liquid, they put the materials back
in the freezer to change them back to a solid - known as a reversible change. Finally,

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.

the students displayed their results in a bar graph.

Whole School House Fun Run
On Friday 25th September students from across St. Stephen’s took part in the first
SISKY Fun Run. The Fun Run has replaced the annual Cross Country event and is the brain child of our new PE Teacher—Mr Tom. This is our
Health Conscious month and our students really did their best to be healthy for this event. They have been practising in their PE lessons for the
big event. Fun was had by all!

Dr Kevin Hylands
Head of Campus
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โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2020-2021 รายงานข่าวฉบับที่ 6: วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

Friday, 18th August
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ ขอขอบคุณ คุณทินภัทร์ และคุณสุร
พันธ์ ศิลปสุวรรณ สาหรับเครือ่ งตรวจวัดอุณหภูมริ ่างกาย เพือ่ สนับสนุนการ
ตรวจคัดกรองของเจ้าหน้าทที่พยาบาล ณ ด้านหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนฯ

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน - วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

โดยมีดร. เควิน ไฮแลนส์ เป็นตัวแทนโรงเรียนฯ รับมอบอุปกรณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน

มา

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563

ข่าวสารจากระดับชัน้

มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน

ประถมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน

ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

นักเรียน Kindergarten

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

สนุกกับการนาเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ของเล่นด้วยแนวคิด อวกาศ ดังนั้น

กิจกรรมวันหยุดสาหรับนักเรียนประจา: Owl in one Mini Golf

เด็กๆ จึงสร้างกระสวยอวกาศของตัวเอง! ทีแ่ ม้แต่นาซ่าก็ต้องจับมาตามอง!
นักเรียน Year 1 และ 2 ทางานเรือ่ ง Beegu ซึ่งเด็กๆ สามารถจินตนาการว่าตัวละครหลักของเรือ่ งนัน้ รู้สกึ อย่างไรบ้างในแต่ละ
สถานการณ์ ภาพด้านซ้ายมือนีเ้ ป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ สวมบทบาทและทาการแสดงเรื่อง Beegu ในสถานการณ์ที่ Beegu รู้สึกว่าต้นไม้
ไม่เข้าใจในตัวเธอ
นักเรียน Year 3 ศึกษาค้นคว้าและตัง้ คาถาม และระบุชอื่
เรียกสิ่งมีชีวิตที่พบได้ในสิ่งเวดล้อมรอบตัว และจาแนก
ความเหมือนและความแตกต่างของสิ่งมีชีวติ เหล่านัน้ ด้วย
นักเรียน Year 5 สนุกกับการเรียนรูเ้ รือ่ งวัฏจักรของน้า และสร้างเรือนกระจกขนาดเล็ก เพื่อสังเกตการ
เจริญเติบโตของพืชที่เพาะไว้ตามจุดต่างๆในห้องเรียน โดยตั้งโจทย์ว่า พืชจะสามารถเจริญเติบโตได้หรือไม่ถ้า
หากไม่มีแสงแดด? ส่วนในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนศึกษาเรื่องการแต่งกลอน ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนสนุก
กับการอ่านรูปร่าง 2 มิตแิ ละสร้างแพทเทินหลากหลายรูปแบบ
นักเรียน Year 5 และ 6 ทาการทดลองวิทยาศาสตร์รว่ มกัน เพื่อเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสิ่งต่างๆ
นักเรียนจับเวลาการละลายของน้าแข็ง เนย และช็อกโกแลต เมื่อสสารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว
แล้วนักเรียนก็นาสสารกลับไปแช่แข็ง หรือเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ จากนัน้ นักเรียนนาเสนอข้อมูล
ในรูปแบบกราฟแท่ง

การเว้นระยะห่างทางสังคม
1. รับ-ส่งนักเรียนตรงตามเวลาที่กาหนด
2. นักเรียนมีสุขภาพดีและมีความพร้อมสาหรับการมาโรงเรียน
นักเรียนที่มีอาการไข้ ไอ จาม และไม่รับรู้กลิ่นและรสอาหาร
ไม่ได้รับอนุญาตให้มาโรงเรียน
3. ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนฯ
(ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม)
4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

กิจกรรม Whole School House Fun Run

5. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลา

ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ จัดกิจกรรม SISKY Fun Run เป็น
ครั้งแรก นาโดยนายโธมัส สมิธ ครูประจาวิชาพลศึกษาคนใหม่ ซึ่งกิจกรรม Fun Run นั้นถูกจัดขึ้นทดแทน
กิจกรรม Cross Country ประจาปี
โรงเรียนฯ ตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดขี องนักเรียนทุกคน ดังนั้น จึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครั้งนี้ขนึ้ ทั้งนี้ นักเรียนได้ ฝกึ ซ้อมทักษะและ
พละกาลังจากคาบเรียนวิชาพลศึกษามาแล้ว โรงเรียนฯ คาดหวังว่านักเรียนทุกคนจะสนุกกับกิจกรรมพิเศษครั้งนี้ !

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

