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Friday, 18th August

Update from the Head of Campus
It has been another very good week. Thank you to all parents for your support in getting everyone back into
school. Attendance this week has been excellent across the school. The national picture continues to improve
with the vast majority of Covid cases occurring in Samut Sakhon. Next week we have our Chinese New Year
celebrations on Friday 12 February and are looking forward to students and staff being dressed up for that.
Another step towards normality will occur on Thursday 18 February when we will hold our parent—teacher
meetings, with parents being invited into school for those meetings. We are also considering trips restarting and
will be risk assessing these on a case by case basis.
Chinese New Year
A letter has been sent home about the Chinese New Year on Friday 12 February. Students are asked to come into
school in Chinese traditional dress. There will be a special Chinese menu at lunchtime and a range of Chinese
activities during the day, including a Lion Dance in the morning and Chinese themed House activities in the
afternoon. There are normal lessons too period 2 to period 4!

Monday 8th—Saturday 13th February
Monday 8th February
After school activities.
Tuesday 9th February
After school activities.
Wednesday 10th February
After school activities.
Thursday 11th February
After school activities.

Primary
Friday 12th February
Nursery have been exploring 'The Very Hungry
Chinese New Year celebrations.
Caterpillar'. They have looked closely at the changes a Come to school wearing traditional Chinese clothes.
caterpillar goes through to become a butterfly and
have had a go at retelling parts of the story. In KG this
Saturday 13th February
week, the children have looked at Pirate wanted Dorm activities on site.
posters and they have even made their own wanted
poster using their pirate pictures! Year 1 and Year 2
have continued to develop their reading skills every day and in computing have learnt how to use the
Google Earth application. In IPC, Year 3 students have been jet-setting across the world! Having visited
Antarctica and Australia, they were able to compare and contrast the similarities and differences
between these locations and Thailand. This week's highlight in Year 4 was learning about pentatonic
scales and creating their own pieces of music, in the style of Maurice Ravel's 'Empress of the Pagodas.' They also had great fun last Friday with their food
technology lesson where they were making desserts that reflected their personalities. Lots of great learning has taken place in mathematics, Thai and English too,
but the biggest smiles by far were in IPC. Year 5 have investigated addition and subtraction word problems involving improper and mixed fractions in
mathematics. They enjoyed reading poems aloud in English, rehearsing a particular one for the
Primary Assembly. In IPC, the children discussed ecotourism and the benefits of sustainability
and conservation. In computing, all teams managed to program their robots to move on
autopilot. Year 6 have been learning about ecotourism. The students analysed the positive and
negative impacts of ecotourism, then designed their own ecotourism resort, using ideas such as
locally sourced materials and food, renewable energy supplies, and the use of wells and
rainwater collection. After that, students worked in a group to construct a model of their
ecotourism resort.
House Colour Event for Key Stage 2
On Friday, all classes in Key Stage 2 began a times table tournament in TT Rockstars. The
tournament will run every Friday at 8:35 until the final week of Term 2. All students will have
fifteen minutes to collect as many coins as they can. A running total will be kept and the winners
will be announced the final week of term. Good luck!
PE Kit and Swimming
A letter will be coming home shortly with information about PE kit and swimming. Students are
expected to wear school uniform into school every day. Students in Year 1 and above should
bring their PE kit into school and get changed from their school uniform into their PE kit or
swimwear on days that they have PE or swimming
Parent—Teacher Meetings
As mentioned above, parent—teacher meetings will take place on Thursday 18 February. These
will be from 15:10 to 18:00. Appointments of up to ten minutes with primary homeroom
teachers may be booked with the homeroom teacher. Appointments within secondary, and for
specialist teachers is on a first come serve basis for appointments up to 5 minutes.

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 Half-Term
The end of this half-term will be at 15:00 on Thursday 18 February. Can parents please be
prompt in picking up their children as teachers will need to go to their parent-teacher meetings.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจ้าสัปดาห์
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Friday, 18th August
สารจากครูใหญ่
นับเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านพ้นไปด้วยดี ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านสาหรับการสนับสนุนให้นักเรียนกลับมาเรียนตามปกติที่โรงเรียนฯ สถิติการ
เข้าเรียนเป็นที่น่าพอใจมาก นอกจากนี้ สถานการณ์ในภาพรวมของประเทศก็มีทิศทางที่ดีขึ้น การพบผู้ป่วยรายใหม่โดยส่วนใหญ่นั้นอยู่ในพื้ นที่
จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ นี้ โดยนักเรียนจะแต่งกายตามประเพณีจีนมาโรงเรียนฯ อีกทั้ ง
โรงเรียนฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและครู ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ นี้ด้วย นอกจากนี้แล้ว โรงเรี ยนฯ
ยังคงประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาอย่างรอบคอบ เป็นรายกิจกรรมต่อไป

วันจันทร์ที่ 8 - วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์
กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน
นักเรียนแต่งกายตามประเพณีจีนมาโรงเรียนฯ
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์
กิจกรรมสาหรับนักเรียนประจาภายในโรงเรียนฯ

กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน
โรงเรียนฯ จัดส่งเอกสารแสดงรายละเอียดการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึงท่านผู้ปกครองแล้ว
โดยนักเรียนจะแต่งกายตามประเพณีจีนมาโรงเรียนฯ และจะรับประทานอาหารจีนในมื้อกลางวัน รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน
และชมการแสดงเชิดสิงโตในภาคเช้า จากนั้นจะเข้าร่วมการแข่งขันทีมบ้านในภาคบ่ายด้วย อย่างไรก็ตาม นักเรียนจะเข้าเรียนตามปกติในคาบ
เรียนที่ 2 - 4
ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
นักเรียน Nursery เรียนรู้เรื่อง ‘The Very Hungry Caterpillar’ โดย
ได้สังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวหนอนกลายเป็นผีเสื้อ และฝึกเล่า
เรื่องราวที่นักเรียนได้เรียนรู้มาด้วย
นักเรียน KG ได้ดูภาพโปสเตอร์ล่าโจรสลัดและนามาออกแบบภาพ
โปสเตอร์ของตนเอง
นักเรียน Year 1 และ 2 ฝึกฝนทักษะการอ่านเป็นประจาทุกวัน นอกจากนี้ ในวิชาคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้เรียนรู้การใช้งาน
แอพลิเคชั่น Google Earth
นักเรียน Year 3 เรียนรู้เรื่องการเดินทางวิชา IPC โดยศึกษาข้อมูลการเดินทางไปยังทวีปแอนตาร์กติกาและออสเตรเลีย แล้วนามา
วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างทั้งสองพื้นที่และประเทศไทย
ส่วนไฮไลท์สาคัญประจาสัปดาห์นี้ของนักเรียน Year 4 คือการเรียนรู้เรื่องบันไดเสียงแบบเพนทาโทนิก แล้วนามาแต่งทานองดนตรีของตนเองในสไตล์ ‘Empress of the Pagodas’ ของ Maurice Ravel
นอกจากนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นักเรียนยังสนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหาร นักเรียนทาขนมหวานที่สะท้อนตัวตนของตนเอง อีกทั้ง ยังทาผลงานได้ยอดเยี่ยมในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษด้วย อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่เรียกรอยยิ้มจากเด็กๆ ได้มากที่สุดคือกิจกรรมในวิชา IPC
นักเรียน Year 5 ฝึกแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบเศษส่วนเกินและจานวนคละ อีกทั้ง นักเรียนยัง
สนุกกับการอ่านบทกลอนในวิชาภาษาอังกฤษ และฝึกซ้อมการนาเสนอในการประชุมระดับชั้นประถมศึกษา หรือ Primary
Assembly นอกจากนี้ ในวิชา IPC นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมถึงประโยชน์ของ
ความยั่งยืนและการอนุรักษ์ด้วย ส่วนในวิชาคอมพิวเตอร์ นักเรียนแบ่งกลุ่มทาภารกิจควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ได้อย่าง
อัตโนมัติ
นักเรียน Year 6 ก็เรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเช่นกัน นักเรียนวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ และออกแบบรีสอร์ทเชิงนิเวศของตนเอง โดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น รวมถึงอาหารและพลังงานทดแทน ตลอดจน
การใช้ประโยชน์จากน้าฝนและบ่อน้าด้วย จากนั้น นักเรียนรวมกลุ่มสร้างโมเดลจาลองรีสอร์ทเชิงนิเวศ
การแข่งขันระหว่างทีมบ้าน ระดับ Key Stage 2
ในวันศุกร์ นักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 2 จัดตารางการแข่งขัน TT Rockstars ซึ่งจะมีการแข่งขันทุกเช้าวันศุกร์
เวลา 08.35 น. ไปจนสิ้นภาคเรียนที่ 2 นี้ นักเรียนจะมีเวลา 50 นาทีในการเก็บคะแนนให้มากที่สุด และเก็บสถิติเพื่อหาผู้
ชนะเมื่อสิ้นภาคเรียนนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี
อุปกรณ์ส้าหรับการเรียนวิชาพลศึกษาและว่ายน้้า
โรงเรียนฯ จะจัดส่งเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนวิชาพลศึกษาถึงท่านผู้ปกครองในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้
นักเรียนระดับชั้น Year 1 ขึ้นไป จะแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนตามปกติมาโรงเรียนฯ และเตรียมชุดกีฬาหรือชุดว่ายน้า
มาผัดเปลี่ยนที่โรงเรียนฯ

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

การประชุมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนฯ จะจัดการประชุมผู้ปกครองและครู ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ ตั้งแต่เวลา 15.10 น. - 18.00 น.
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสามารถนัดพบครูเป็นเวลา 10 นาที โดยจะต้องทาการนัดหมายล่วงหน้ากับครู
ประจาชั้น
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะสามารถพบครูที่ปรึกษาหรือครูประจาวิชาเป็นเวลา 5 นาที ในระบบมาก่อนได้
สิทธิ์ก่อน

5. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลา

การปิดครึ่งภาคเรียนที่ 2
นักเรียนจะเลิกเรียนในเวลา 15.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองเดินทางมารับนักเรียนในเวลาดังกล่าว เพื่อให้ครูสามารถเข้า
ร่วมการประชุมผู้ปกครองและครูต่อไปได้

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

