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Loy Kratong and
Halloween
We have celebrated the Thai festival of Loy Kratong on Thursday 29 October and the International
event of Halloween on Friday 30 October. It has been great seeing everyone dressed up for these
two days and really getting into the spirit of things! Photos for both Loy Kratong and Halloween may
be found on page 2 and 3 of this bulletin.
Annual Remembrance Service and Remembrance Week
This year our Remembrance Week will start on Thursday 5 November and culminate on Wednesday
11 November with the Remembrance Service. This is an opportunity to reflect on conflict and war
and the impact it has, and to honour those who have died or suffered to give us the freedoms that we
enjoy today. A red poppy is widely worn to mark this event. A poppy may be purchased from
Reception with a minimum donation of 20 baht to be worn during Remembrance Week. Proceeds will
go to the Poppy Appeal charity, which supports veterans.
University Visit to From Asia Pacific University
Asia Pacific is a local university based in Muaklek that focuses upon offering international degree
programmes. They will be visiting on Friday 6 November to present to students in Year 10 to Year 12
about their career choices, higher education options and how to approach the wealth of options
available to them. The presentation will also include a short introduction about what Asia Pacific
University can offer.

Monday 2nd November-– Saturday 7th November

Monday 2nd November
After school activities.

Tuesday 3rd November
After school activities

Wednesday 4th November
After school activities

Thursday 5th November
Remembrance Week starts
After school activities

Friday 6th November
Y5 and Y6 IPC visit to Korat Zoo
University Visit to From Asia Pacific University (Y 10—12)

Saturday 7th November
Dorm trip—Pak Chong Golf Range

Primary
It has been a very exciting week in EYFS, the KG and Nursery children have made their very own
Krathongs and on Friday went trick or treating around school. EYFS Halloween activities included a
blood red sticky slime bath, pumpkin hammering and position making. In IPC, the Year 3 students
have begun their new topic 'Temples, Tombs and Treasure' focussing on Ancient Egypt. They have created a model pyramid, sphinx and
sarcophagus as an introduction to the life of the Ancient Egyptians. Year 4 have also launched their new IPC topic Temples, Tombs and
Treasure. To start the topic they have been finding out about ancient civilisations; turning the corridor into a historical timeline for one lesson.
Alongside the IPC Year 4 have a focus this half term on adventure writing . In English
the class has written their cold tasks and we will set our targets for the next few
weeks from this week's task. The year 5s have returned, well-rested and ready to
learn. In English, they are studying the picture book, 'The Village that Vanished'. It's a
tale about the strength of three generations of women in an African village, trying to
save their tribe from slavers. In mathematics they have been using decimals and
rounding them to the nearest, 10th, 100th and 1000th. As for IPC, they have begun a
new unit which focuses on endangered and extinct animals. Year 6 have been
learning all about living things in their new IPC unit 'Existing... Endangered... Extinct?'
In their knowledge harvest activity, students recorded some excellent questions about
what they would like to find out in this unit, such as "How do animals breathe
Social Distancing Measures
underwater?", "How do plants reproduce?" and "What did dinosaurs eat?". In their
1.
Please stick as closely as possible to the
first task, they learned all about classifying animals by their characteristics and the
stipulated drop off and pick up times.
students especially enjoyed the animal sort card game. This knowledge will definitely
2.
Students must be well when they come into
school. Anyone with symptoms of illness such as a
be useful for our upcoming field trip to the zoo next week.
School Photos
We will be once again hosting ‘Smile’ who will be coming in to take school photos on
Monday 9 November and Tuesday 10 November. As well as the whole school and
form group photos there will, as usual, be opportunities for the students to have
individual and family photos too. I will be writing with more details of this shortly.

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.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus
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งานลอยกระทงและวันฮัลโลวีน
นักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมงานลอยกระทงในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม และกิจกรรมวันฮัลโลวีนในวันศุกร์ที่ 30
ตุลาคม ขอขอบคุณทุกคนที่แต่งกายตามเทศกาลโดยพร้อมเพรียงกัน
เชิญชมภาพบรรยากาศได้ที่หน้า 2 และ 3
สัปดาห์แห่งการราลึก
วันจันทร์ที่ 2 - วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
สัปดาห์แห่งการราลึกจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อ
ขัดแย้งอันเป็นชนวนเหตุของสงครามในอดีต รวมถึงผลกระทบของสงคราม ตลอดจนการราลึกถึงผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับ
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ผลกระทบจากสงคราม ซึ่งทาให้เรามีอิสรภาพในปัจจุบัน
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
โรงเรียนฯ จะจัดจาหน่ายดอกป๊อปปี้อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการราลึก ณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในราคาเริ่มต้นที่ 20 บาท ซึ่ง
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
ทุกท่านสามารถติดดอกป๊อบปี้ในช่วงสัปดาห์แห่งการราลึก ทั้งนี้ โรงเรียนฯ จะนารายได้จากการขายดอกป๊อปปี้เข้าสมทบ
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
กองทุน Poppy Appeal เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือทหารผ่านศึก
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

การแนะแนวการศึกษาต่อ โดยมหาวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิค
ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอาเภอมวกเหล็ก จะให้เกียรติเข้า
พบนักเรียน Year 10 – 12 เพื่อแนะนาการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ การวางแผนการประกอบ
อาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ฯ จะบรรยายระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ณ
มหาวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิคด้วย

มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563
สัปดาห์ Remembrance Week
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
Year 5 และ 6 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์โคราช

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
เด็กๆ EYFS ตื่นเต้นกับการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้มาก นักเรียน KG และ Nursery ประดิษฐ์กระทงด้วยตนเองและยังได้เล่น มหาวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิคแนะแนว Year 10 –12
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
trick or treat รวมถึงทากิจกรรมการเรียนรู้ในวันฮัลโลวีนซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ได้แก่
อ่างสไลม์สีเลือด การตกแต่งฟักทองและนาไปประดับไว้ตามสถานที่ต่างๆ
กิจกรรมวันหยุดสาหรับนักเรียนประจา: เขาใหญ่กอล์ฟ
นักเรียน Year 3 เริ่มหน่วยการเรียนรู้ใหม่วิชา IPC เรื่อง ‘Temples, Tombs and Treasure’ ในยุค
อียิปต์โบราณ นักเรียนสร้างรูปจาลองของพีระมิด ตัวสฟิงซ์ และโลงหิน เพื่อประกอบการเรียนรู้
เกี่ยวกับวิถีชวี ิตของชาวอียปิ ต์โบราณ
นักเรียน Year 4 เองก็เริ่มหน่วยการเรียนรู้ใหม่วิชา IPC เรื่อง ‘Temples, Tombs and Treasure’
โดยมุ่งเน้นการศึกษาอารยธรรมโบราณ ซึ่งนักเรียนใช้พื้นที่หน้าห้องเรียนสร้างไทม์ไลน์ประกอบการ
เรียนรู้ นอกจากนี้ นักเรียนยังฝึกฝนการเขียนในวิชาภาษาอังกฤษให้เสร็จภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
นี้ด้วย
นักเรียน Year 5 ได้เตรียมความพร้อมสาหรับการเรียนรู้ โดยในวิชาภาษาอังกฤษนั้น นักเรียนศึกษา
การเว้นระยะห่างทางสังคม
หนังสือภาพเรื่อง ‘The Village that Vanished’ ซึ่งเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้หญิง ชนเผ่า
แอฟริกาในสามช่วงวัย ที่พยายามต่อสู้เพื่อหลุดพ้นจากการเป็นทาส ส่วนในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียน
1. รับ-ส่งนักเรียนตรงตามเวลาที่กาหนด
ฝึกฝนการทาโจทย์ทศนิยมหลัก 10 หลัก 100 จนถึงหลัก 1000 นอกจากนี้ ในวิชา IPC นักเรียนเริ่ม
2. นักเรียนมีสุขภาพดีและมีความพร้อมสาหรับการมาโรงเรียน
ศึกษาเรื่องสัตว์ใกล้สูญพันธุแ์ ละสัตว์ที่สญ
ู พันธุ์ไปแล้ว
นักเรียนที่มีอาการไข้ ไอ จาม และไม่รับรู้กลิ่นและรสอาหาร
นักเรียน Year 6 เรียนรู้เกีย่ วกับสิ่งมีชีวติ ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ‘Existing … Endangered…
ไม่ได้รับอนุญาตให้มาโรงเรียน
Extinct?’ และทาการจดบันทึกคาถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบในหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าว
3. ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนฯ
ยกตัวอย่างเช่น ‘How do animals breathe underwater?’ หรือสัตว์หายใจใต้น้าได้อย่างไร หรือ
(ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม)
‘How do plants reprodunce?’ หรือ พืชเกิดใหม่ได้อย่างไร และ ‘What did dinosaur eat?’ หรือ
4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
ไดโนเสาร์กินอะไรเป็นอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ นักเรียนยังเรียนรู้การจาแนกประเภทของสัตว์จาก
ลักษณะทางกายภาพด้วยเกมบัตรคา กิจกรรมการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจกรรม
5. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลา
ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์โคราชในสัปดาห์หน้านี้
การถ่ายภาพ
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ เชิญช่างภาพมืออาชีพจากบริษัท Smile เข้าถ่ายภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมถึงภาพเดี่ยว และภาพหมู่ของนักเรียน ในวันจันทร์ที่ 9 และวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียนฯ จะจัดส่งเอกสารแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมถึงท่านผู้ปกครองเร็วๆ นี้

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่
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Loy Kratong
Students from across the school from Nursery to Year 12 took part in the Loy Kratong Festival on Thursday 29 October. The students showed great artistic ability
in designing their kratongs before they were floated on the school canal.

งานลอยกระทง
นักเรียนระดับชั้น Nursery - Year 12 เข้าร่วมงานลอยกระทงประจาปี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา นักเรียนได้ใช้จินตนาการในการออกแบบกระทงของตนเองและนากระทงไปลอยในคูน้าใน
โรงเรียนฯ
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Halloween
A range of hideous and scary ‘creatures’ descended upon St. Stephen’s for the annual Halloween Day. Primary students took part in a range of spooky Halloween
activities and secondary took part in the whole school parade.

วันฮัลโลวีน
นักเรียนและบุคลากรแต่งกายตามเทศกาลฮัลโลวีน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษและนักเรียนระดับชั้นมัธยมเข้าร่วมขบวนพาเหรด

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

