
Friday, 18th August 

 

 

 
 
Chinese New Year 
Students and staff came into school wonderfully  dressed up in their Chinese costumes. After a 
morning parade and many photos everyone watched the Lion Dance, which was fantastic.  Following 
a special Chinese themed dinner, students took part in a circus of Chinese based activities in the 
afternoon.  Everyone had fun.  Pictures are below. 
 
Primary 
This week KG and Nursery have been celebrating Chinese New Year! The KG children have listened to 
the story of the zodiac race with Miss Emma and participated in Chinese New Year activities. In 
Nursery, the children have continued to explore the life cycle of a caterpillar watching the caterpillars 
in their classroom very carefully, observing any changes.  Year 3 students have continued jet-setting 
across the world! Having visited Australia and studied, designed and drawn their own aboriginal art, 
they have now researched and planned a trip to the United Kingdom.  The Year 5 students performed 
their Caribbean poem at Friday's Primary assembly. They recited it with confidence and actions. 
Poetry has been the focus in English and earlier in the week, the children wrote their own 'Seasons' 
poem. In mathematics, they converted metric units of lengths and in IPC's DT subject, they used the 
computer aided design (CAD) tool Tinkercad to design their own eco resort.  Year 6 have written 
some very enjoyable and engaging poems to bring their 'Love that Dog' book unit to an end. Like Jack 
(the character in the book), many students came to the realisation that poetry isn't as hard as they 
first thought. The poems were so well written that they have been put up outside the classroom on 
display and then will be made into a class anthology book. The collection of poems takes the reader 
through a full range of emotions. Please read when you come to school for the parents meetings. 
 
Parent—Teacher Meetings 
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. Reports may also be picked up at the parent—teacher 
meetings. 

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. 

New Half-Term 
The next half-term will start on Monday 1 March.  Students should be in school at the 
usual time, between 07.30 to 07.45 For Year 1 to Year 12 and 07.45 to 08.00 for KG 
and Nursery.  After school activities will start on Monday 1 March. 

Uniform 
Could parents please ensure that students come into school after the half-term with 
correct black shoes. Students should not be arriving to school in trainers or any other 
footwear other than black shoes.  Black trainers are not acceptable as school uniform.

Monday 15th February 

After school activities. 

 

Tuesday 16th February 

After school activities. 

 

Wednesday 17th February 

After school activities. 

 

Thursday 18th February 

End of Half Term at 15:00 

Parent—Teacher Meetings from 15:10 

 

Friday 19th February 

Staff training day. 

 

Monday 15th—Friday 19th  February 

 
 
 
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. 
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การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 
นักเรียนและเจ้าหน้าที่ทุกคนแต่งกายตามประเพณีจีนอย่างสวยงามมาโรงเรียนฯ หลังจากเดินพาเหรดและเก็บภาพเป็นที่ระลึกแล้ว ทุกคนยังได้ชม
การแสดงเชิดสิงโตที่ยอดเยี่ยมมากด้วย นอกจากนี้ นักเรียนยังได้รับประทานอาหารจีนในมื้อกลางวัน จากนั้นในภาคบ่ายก็เข้าฐานกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเทศกาล  
เชิญชมภาพบรรยากาศได้ด้านล่างนี้ 
 
ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 
นักเรียน Kindergarten และ Nursery เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนตลอดทั้งสัปดาห์ นักเรียน Kindergarten ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับจักรราศีจากครู
เอ็มม่า (นางสาวหนิงยิน ซู - ครูประจ าวิชาภาษาจีน) และร่วมกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน  
นักเรียน Nursery ยังคงศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของหนอนผีเสื้อ และเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเจ้าหนอนที่เลี้ยงไว้ในห้องเรียนอย่าง
ระมัดระวัง 
นักเรียน Year 3 ยังคงท่องเที่ยวไปรอบโลก! โดยวางแผนการท่องเที่ยวในออสเตรเลีย เรียนรู้และทดลองวาดภาพศิลปะตามแบบของชนเผ่า     
อะบอริจิน อีกทั้งยังศึกษาเรียนรู้และวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษด้วย 
นักเรียน Year 5 อ่านบทกลอนแคริบเบียนในการประชุมระดับชั้นประถมศึกษา (Primary Assembly) ด้วยท่าทางที่มั่นใจ  
ในช่วงต้นสัปดาห์นี้นักเรียนฝึกการแต่งกลอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ‘Seasons’ นอกจากนี้ ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนฝึกการแปลงหน่วยวัด
ความยาว และในวิชา IPC นักเรียนฝึกใช้ Tinkercad ในโปรแกรม computer aided design (CAD) ในการออกแบบรีสอร์ทเชิงนิเวศของตนเอง 
นักเรียน Year 6 สนุกกับการฝึกแต่งกลอนเกี่ยวกับหนังสือเรื่อง ‘Love that Dog’ และได้ค้นพบเช่นเดียวกับ Jack (ตัวละครในหนังสือ) ว่าการ
แต่งกลอนนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด นักเรียนท าผลงานได้ดีและน าผลงานจัดแสดงไว้ที่หน้าห้องเรียน จากนั้นจะเก็บเป็นผลงานของชั้นเรียนต่อไป  
บทกลอนเหล่านั้นจะน าพาผู้อ่านไปค้นพบอารมณ์ที่หลากหลาย ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านชมผลงานนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครองและครูต่อไป 
 
การประชุมผู้ปกครองและครู 
โรงเรียนฯ จะจัดการประชุมผู้ปกครองและครู ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ ตั้งแต่เวลา 15.10 น. - 18.00 น.  
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสามารถนัดพบครูเป็นเวลา 10 นาที โดยจะต้องท าการนัดหมายล่วงหน้ากับครูประจ าชั้น  
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะสามารถพบครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าวิชาเป็นเวลา 5 นาที ในระบบมาก่อนได้สิทธิ์ก่อน 
 
การปิดคร่ึงภาคเรียนท่ี 2 
นักเรียนจะเลิกเรียนในเวลา 15.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองเดินทางมารับนักเรียน
ในเวลาดังกล่าว  
เพื่อให้ครูสามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและครูต่อไปได้ 
 
การเปิดคร่ึงหลังภาคเรียนท่ี 2  
โรงเรียนฯ จะเปิดท าการในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 นักเรียนจะเข้าเรียนตามเวลาปกติ  
นักเรียน Year 1 - 12 รายงานตัวระหว่างเวลา 07.30 น. - 07.45 น.  
นักเรียน Kindergarten และ Nursery รายงานตัวระหว่างเวลา 07.45 น. - 08.00 น.  
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนต้ังแต่วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป 
 
เคร่ืองแบบนักเรียน 
เมื่อโรงเรียนฯ เปิดท าการในครึ่งหลังภาคเรียนที่ 2 นั้น ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองตรวจสอบเครื่องแต่งกายของนักเรียน
ให้เรียบร้อย โดยนักเรียนจะต้องสวมรองเท้าสีด าตามระเบียบ ซึ่งไม่ใช่รองเท้ากีฬาสีด าหรือรองเท้าแบบอื่นๆ มาโรงเรียนฯ 

ชมภาพเพิ่มเติมหน้า 2 

วันจันทร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์ 

มีกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันอังคารท่ี 16 กุมภาพันธ์ 

มีกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันพุธท่ี 17 กุมภาพันธ์ 

มีกิจกรรมหลังเลกิเรียน 

วันพฤหัสบดีท่ี 18 กุมภาพันธ์ 

เลิกเรียนเวลา 15.00 น.  

การประชุมผู้ปกครองและครู เวลา 15.10 น. 

วันศุกร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 

การประชุมอบรมส าหรบัครูและบุคลากร 

วันจันทร์ท่ี 15 - วันศุกร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2020-2021 รายงานข่าวฉบับที ่22: วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 

การเว้นระยะห่างทางสังคม 

1. รับ-ส่งนักเรียนตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

2. นักเรียนมีสุขภาพดีและมีความพร้อมส าหรับการมา

โรงเรียน นักเรียนท่ีมีอาการไข้ ไอ จาม และไม่รับรู้กลิ่น
และรสอาหารไม่ได้รับอนุญาตให้มาโรงเรียน 

3.  ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในโรงเรียนฯ 
(ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม) 

4.  ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล ์

5. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลา 



Friday, 18th August 

 
 
 

 
 
 
Chinese New Year 

 

The St. Stephen’s International School 
Khao Yai Weekly Bulletin 

Dr Kevin Hylands 

Head of Campus 

2020  - 2021 Bulletin 22: Week Beginning Monday 15 February 2021 


