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Primary
Year 1 and Year 2 have completed some fantastic writing this week. Having researched
famous London landmarks, the Year 3 students have written recounts and designed
postcards from their trip to The United Kingdom! They concluded this 'Gateways to the
World' topic by role-playing travelling through an airport and reviewing their learning and
understanding. Year 5 completed their poetry unit by writing their own shape poems,
which included the moon, puppies and chocolate. In mathematics, they solved problems
involving metric measurements of lengths. In IPC the class explored historical sites of
Thailand to create a guide book on Google Slides. Year 6 have started a new 'Talk 4
Writing' unit called Treasure, which is about writing fantastic adventure stories. The
students analysed the structure of an adventure story and began learning the words and
actions to an example text called Adventure at Sandy Cove. They also completed their 'cold
task' writing activity, which they will eventually compare to their writing task at the end of
the unit.

Monday 1st —Saturday 6th March
Monday 1 March
After school activities.
Tuesday 2 March
After school activities.
Wednesday 3 March
After school activities.
Thursday 4 March
After School Activities
Friday 5 March

Y5 / Y6 IPC Trip to Ville de Vie

Parent—Teacher Meetings
Parent—teacher meetings took place on Thursday 18 February. Thank you very much to all
of the parents who attended these meetings.

Saturday 6 March

Dorm Trip to Art Museum

Drama Studio
We have installed a new drama studio into Building A. This is a great teaching resource for
drama and will also be used for small scale performances. Students learn about different
aspects of a performance including using resources such as lights and sound and managing
resources back stage as well as actually performing. We are hoping to invite some parents
to our first show in there soon. A picture of the drama studio is below.
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 halfterm 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. Also, a reminder that hair colour must be
natural.

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.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2020-2021 รายงานข่าวฉบับที่ 23: วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

Friday, 18th August

ข่าวสารจากระดับชัน้ ประถมศึกษา
ในสัปดาห์นี้ นักเรียน Year 1 และ 2 ทาผลงานการเขียนได้อย่างยอดเยี่ยม
นักเรียน Year 3 ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สาคัญในกรุงลอนดอน และออกแบบโปสการ์ดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศ
อังกฤษ นอกจากนี้ นักเรียนยังแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการเดินทางโดยอากาศยานและการใช้บริการท่าอากาศยาน เพื่อทบทวน
ความรู้ความเข้าใจบทเรียนเรื่อง ‘Gateway to the World’ ของตนเองด้วย
นักเรียน Year 5 แต่งบทกลอนของตนเองเกี่ยวกับพระจันทร์ สุนขั และช็อคโกแลต นอกจากนี้ ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนฝึกแก้
โจทย์การคานวณการวัดความยาว อีกทั้งในวิชา IPC นักเรียนค้นคว้าเกี่ยวกับสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและ
นาเสนอข้อมูลผ่านโปรแกรม Google Slides
นักเรียน Year 6 เริม่ บทเรียนเกี่ยวกับ Treasure ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ‘Talk 4 Writing’ ซึ่งเป็นเรื่องราวของการผจญภัยแนว
แฟนตาซี โดยนักเรียนวิเคราะห์โครงเรือ่ ง ศึกษาคาศัพท์และการท่าทางที่เรียกว่า Adventure at Sandy Cove นอกจากนี้ นักเรียน
ยังฝึกเขียนในหัวข้อ ‘cold task’ ซึ่งจะถูกนาไปเทียบกับผลงานการเขียนอีกครั้งของนักเรียนเมือ่ ศึกษาจนจบหน่วยการเรียนรู้
ดังกล่าวข้างต้น

วันจันทร์ที่ 1 - วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันอังคารที่ 2 มีนาคม
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันพุธที่ 3 มีนาคม
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน

การประชุมผู้ปกครองและครู
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านให้เข้าร่วมการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ ทีผ่ ่านมา

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน

ห้องเรียนการแสดง Drama Studio
ห้องเรียนการแสดง อาคารเรียน A ได้รับการปรับปรุงใหม่ สาหรับการเรียนการสอนวิชาการแสดง และเพือ่ ให้เป็นเวทีการแสดงขนาด
ย่อมในบางโอกาส นักเรียนจะได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงหลากหลายแขนง รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ประกอบฉาก อาทิ การจัดแสง การ
ควบคุมเสียง และการจัดการหลังเวที โรงเรียนฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสต้อนรับท่านผู้ปกครองเข้าชมการแสดงในโรงละครเล็ก
แห่งนี้ ในเร็วๆนี้

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม
Year 5 - 6 ทัศนศึกษา ณ Ville de Vie รีสอร์ท
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม
กิจกรรมสาหรับนักเรียนประจาภายในโรงเรียนฯ

การเปิดครึ่งหลังภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนฯ จะเปิดทาการในวันจันทร์ที่ 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.
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนตั้งแต่วนั จันทร์ที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป
เครื่องแบบนักเรียน
เมื่อโรงเรียนฯ เปิดทาการในครึ่งหลังภาคเรียนที่ 2 นัน้ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองตรวจสอบเครือ่ งแต่งกาย
ของนักเรียนให้เรียบร้อย โดยนักเรียนจะต้องสวมรองเท้าสีดาตามระเบียบ ซึ่งไม่ใช่รองเท้ากีฬาสีดาหรือรองเท้า
แบบอื่นๆ มาโรงเรียนฯ
นอกจากนี้ นักเรียนจะต้องมีสีผมเฉดธรรมชาติด้วย
การเว้นระยะห่างทางสังคม
1. รับ-ส่งนักเรียนตรงตามเวลาที่กาหนด
2. นักเรียนมีสุขภาพดีและมีความพร้อมสาหรับการมา
โรงเรียน นักเรียนที่มีอาการไข้ ไอ จาม และไม่รับรู้กลิ่น
และรสอาหารไม่ได้รับอนุญาตให้มาโรงเรียน
3. ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนฯ
(ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม)
4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
5. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลา

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

