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End of Term Examinations and Year 11 / Year 12 Practice Examinations
Well done to all of the students in Year 7 to Year 12 who have worked so hard on their examinations
all of the last week. In the final week of term they will be going through their examinations with their
teachers, seeing what they have done well, finding out where they need to improve more and
learning how they can do even better next time around.
Nursery Trip to Pete’s Maze
The Nursery students visited Pete's Maze as part
of their topic this term which is Once Upon A
Time. The children had a great time exploring the
maze. They were very sensible walking in line
and in following instructions.
Primary
This week the Year 1 and Year 2 children have
been busy preparing and performing at the
Primary Production. Alongside learning all the
words for the show - they have continued to
perfect their Pop In Pop Out poem. There is such
a lot of talent in these two classes. Year 3 students investigated Howard Carter's famous discovery of
Tutankhamun's tomb, examined the artefacts found and started making a replica death mask. This
week Year 4 has amazed everyone, not just with their performances but also with their mathematic
and their writing and fact finding skills. Students have been learning to use protractors to measure
angles in mathematics; researched any final questions they had about the Ancient Egyptians and have
written astonishing adventure stories in English lessons. Year 5 enjoyed the annual 'Hour of Code'
with Ms Joy. They were set 20 tasks to complete and fortunately, everybody succeeded. It is
wonderful to see how competent and comfortable the children are with coding. In mathematics, the
class solved word problems involving time and the 24-hour clock. In English, they explored a fictional
hybrid - the 'rhin-swan-ozeb-tah' as part of our Talk for Writing unit. The class enjoyed
defining living things and describing the life cycles of various creatures in IPC science.
Year 6 wrote a newspaper report about the monster they created during their unit on
information texts. They revisited all the features of a newspaper, including the 5 Ws
and how to write a newspaper headline. Students have continued to work on their
joined handwriting and are working towards receiving a pen license in the near future.
Primary Christmas Production
The primary students should be very proud of themselves this week. They have
performed their Christmas Production three times, once to secondary students on
Monday 7 December and twice to parents on Wednesday 9 December. Their singing
was gutsy and enjoyable to listen to and everyone enjoyed following the story of the
cat! Thank you to all of the parents, both for attending and for supporting the
production with such wonderful costumes. Pictures from the performance can be
seen on page 2 of this bulletin.

After School Activities
A letter has been sent home with options for the after school activities for Term 2. So
that we can start the activities as soon as we return to school could forms please be
returned by the deadline of Monday 14 December so that all of the information can
be processed in order to issue after school activity allocations on Thursday 17
December—thank you.

Monday 14h—Friday 18th December
Monday 14th December
No afterschool activities
Deadline to return the ASA Form
Tuesday 15th December
No afterschool activities
Wednesday 16th December
EYFS Trip to Elephant Sanctuary
Residential Trip—Year 10 to Year 12.
No ASA activities.
Thursday 17th December
Christmas Activities
Residential Trip returns by 12:00
Annual Christmas Dinner
Sixth Form Fair
End of Term 15:10 for students
Friday 18th December
Staff Training Day

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.

End of Term Events and Arrangements
We are now in our final week of the term. Year 10, Year 11 and Year 12 are attending
a residential trip on Wednesday 16 December and Thursday 17 December as part of
their curriculum studies in a number of subjects. The last day of term is Thursday 17
December. There will be a range of Christmas activities taking place including the Annual Christmas Dinner. It is rumoured that Father
Christmas will be visiting St. Stephen’s on the morning of 17 December and primary parents have been written to about some special
preparations for this. In the afternoon of Thursday 17 December Year 9 to Year 11 will attend the Sixth Form Fair, and parents are also invited to
this. The end of term will be at 15:10 on Thursday 17 December.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวารประจาสัปดาห์
2020-2021 รายงานข่าวฉบับที่ 17: วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563

Friday, 18th August

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และการสอบเสมือนจบหลักสูตรสาหรับนักเรียน Year 11 และ 12
การสอบได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอชืน่ ชมนักเรียน Year 7-12 ทุกคนทีม่ ุ่งมัน่ ตั้งใจในการสอบตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนนี้ นักเรียนจะมีโอกาสทบทวนเนื้อหาของข้อสอบว่ามีส่วนใดทีน่ ักเรียนทาได้ดีแล้ว และส่วนใดที่
สามารถปรับปรุงพัฒนาได้ดียิ่งขึน้ ในโอกาสต่อไป
นักเรียน Nursery ทัศนศึกษา ณ Pete’s Maze
วันจันทร์ที่ 14 - วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
นักเรียน Nursery ทากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ Pete’s
Maze ในหัวข้อ Once Upon A Time และสนุกกับการผจญภัย
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563
ในเขาวงกต ซึ่งนักเรียนสามารถเดินและปฏิบัติตามคาแนะนา
งดกิจกรรมหลังเลิกเรียน
กาหนดส่งใบสมัครกิจกรรมหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2
ของครูได้อย่างดีเยี่ยม
ข่าวสารจากระดับชัน้ ประถมศึกษา
นักเรียน Year 1 และ 2 เตรียมการแสดง Primary Production
กันอย่างขะมักเขม้น และได้เรียนรู้คาศัพท์ใหม่ๆ จากการแสดง
ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับบทกลอน Pop In Pop
Out อีกด้วย เราจึงเห็นได้ถึงพรสวรรค์ในหลายๆ ด้านของ
นักเรียนทั้งสองระดับชัน้ นี้
นักเรียน Year 3 เรียนรู้เรื่องการค้นพบสุสาน Tutankhamun โดยHoward Cater และเรือ่ งสิ่งประดิษฐ์ในยุคนัน้ นอกจากนี้
นักเรียนยังได้เริม่ ประดิษฐ์หน้ากาก replica death mask ด้วย
นักเรียน Year 4 ทาให้ทกุ คนทึ่งในความสามารถทางการแสดง รวมทั้งทักษะทางคณิตศาสตร์ การเขียน และการค้นคว้าข้อมูล โดย
นักเรียนเรียนรู้วิธกี ารใช้ไม้โปรแทรกเตอร์เพื่อวัดองศาของมุม ศึกษาข้อมูลเพือ่ ตอบคาถามเกี่ยวกับชาวอียิปต์โบราณ และเขียน
เรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยในวิชาภาษาอังกฤษ
นักเรียน Year 5 สนุกกับกิจกรรม ‘Hour of Code’ กับครูเยาวภา แซ่ลิ้ม (จอย) โดยนักเรียนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 20 ภารกิจ
ซึ่งต่างก็ทาสาเร็จได้ด้วยดี นักเรียนมีพฒ
ั นาการที่ดีในการเรียนรู้เรื่อง Coding นอกจากนี้ ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนฝึกทาโจทย์
เกี่ยวกับการคานวนเวลาและระบบเวลา 24 ขั่วโมง ในวิชาภาษาอังกฤษนัน้ นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ hybrid - the 'rhin-swan-ozebtah' ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เรื่อง Talk for Writing นอกจากนี้ ในวิชาวิทยาศาสตร์ IPC นักเรียนหยิบยก
ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งมีชวี ิตและวัฏจักรของสิง่ มีชีวิตชนิดต่างๆ ขึน้ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
นักเรียน Year 6 เขียนรายงานข่าวเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่นกั เรียนคิดขึน้ ตามจินตนาการ ซึ่งได้ใช้หลักการเขียน
แบบ 5Ws และวิธกี ารเขียนหัวข้อข่าวด้วย อีกทั้ง นักเรียนยังฝึกการเขียนลายมือเพื่อให้ได้รับ pen license ใน
เร็วๆ นี้
การแสดง Primary Christmas Production
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทุกคนจะต้องภาคภูมิใจในตนเองและเพื่อนๆ อย่างมากในสัปดาห์นี้
นักเรียนทาการแสดงสามรอบ ได้แก่ การแสดงรอบปฐมทัศน์สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวันจันทร์ที่
7 ธันวาคม และอีกสองรอบการแสดงสาหรับผู้ปกครอง ในวันพุธที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา
นักเรียนสามารถร้องเพลงและดาเนินการแสดงเรือ่ งราวเกี่ยวกับแมวได้อย่างน่าทึ่ง
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองสาหรับการเข้าชมการแสดงและการสนับสนุนเครือ่ งแต่งกายนักแสดงมา ณ ทีน่ ี้
ชมภาพบรรยากาศหน้า 2
กิจกรรมหลังเลิกเรียน
โรงเรียนฯ จัดส่งเอกสารแสดงรายละเอียดของกิจกรรมหลังเลิกเรียน ประจาภาคเรียนที่ 2 ถึงท่านผู้ปกครองแล้ว
ซึ่งมีกาหนดส่งใบสมัครภายในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคมนี้
โรงเรียนฯ จะประกาศรายชือ่ สมาชิกของแต่ละกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคมนี้

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
งดกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
EYFS ทัศนศึกษา ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้าง
Year 10-12 ทัศนศึกษาและเข้าค่าพักแรม
งดกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563
กิจกรรมเกี่ยวกับเทศกาล Christmas
Year 10-12 เดินทางกลับถึงโรงเรียนเวลา 12.00 น.
งานเลี้ยง Christmas Dinner
งาน Sixth Form Fair
โรงเรียนฯ เลิกเวลา 15.10 น.
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
การประชุมครู

การเว้นระยะห่างทางสังคม
1. รับ-ส่งนักเรียนตรงตามเวลาที่กาหนด
2. นักเรียนมีสุขภาพดีและมีความพร้อมสาหรับการมา
โรงเรียน นักเรียนที่มีอาการไข้ ไอ จาม และไม่รับรู้กลิ่น
และรสอาหารไม่ได้รับอนุญาตให้มาโรงเรียน
3. ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนฯ
(ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม)
4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
5. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลา

กิจกรรมก่อนปิดภาคเรียน
เราผ่านเวลาแห่งการเรียนรู้ในภาคเรียนนีม้ าอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งจะถึงสิ้นภาคเรียนแล้ว
นักเรียน Year 10 - 12 จะเดินทางไปทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันพุธที่ 16 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17
ธันวาคม 2563 ซึ่งวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม เป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนประจาภาคเรียนที่ 1 โดยจะ
มีการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส รวมถึงงานเลี้ยง Annual Christmas Dinner นอกจากนี้ จะมีการ
ประชุมชีแ้ จงเกี่ยวกับหลักสูตรระดับ Sixth Form ในภาคบ่าย สาหรับนักเรียน Year 9 - 11 ซึ่งโรงเรียนฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟัง
การบรรยายด้วย
ทั้งนี้ นักเรียนจะเลิกเรียนเวลา 15.10 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่
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Primary Christmas Production—
Below are pictures from this production by the students in the primary school.

ภาพการแสดง Primary Christmas Production

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

