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Head of Campus Update 
Year 11 and Year 12 are now hard at work undertaking a range of assessments for their 
IGCSE and AS Level examinations.  Good luck to them all.  We are still unsure when we can 
return to school and continue to monitor the local and national situation with regards to 
covid.  Secondary students are due to have their End of Year examinations during the week 
starting Monday 31st May.  These will take place then, either in school if we are allowed to 
reopen by then or online if the situation has not sufficiently improved. 
 
Primary 
This week in Kindergarten, KG2 have started their very own dragon books by designing the 
front cover. KG1 have been focusing on positional language in mathematics.  Year 1 and 
Year 2 have produced some wonderful work this week relating to their IPC topic about the 
circus.  They have looked at different types of clowns and the children have designed their 

own clown make
-up and 
costumes.  Very 
creative.  They also had a spontaneous ‘Special Hats’ 
Day  for no particular reason other than it was fun!  
In IPC, the Year 3 students have continued 'How 
human's work' investigating tooth decay and 
conducting a fair experiment at home using egg 
shells!  They have also identified 
different skeletons found in living things, named 
human bones and investigated their functions.  

This week Year 4 have been revising the different methods they use for 
written multiplication whilst revising how to write newspaper reports in 
English. They have finished another class novel and have been writing their 
own non-fiction e-books for homework about topics they want to find out 
more about. Year 5 focused on conversions between improper fractions and 
mixed numbers in mathematics this week. In English, they explored 
contrasting language to describe settings in as part of our fictional writing 
unit. In IPC the class investigated refugees and asylum seekers - it's wonderful 
to see how caring our young people can be. Year 6 have been learning about 
refugees as part of their unit on migration. Students investigated recent news 
stories about refugees. They investigated the situation with Myanmar 
refugees and looked into the trials and tribulations of the life of a refugee. 
Also this week, Year 6 have also started attending some taster lessons with 
secondary teachers as part of their transition into secondary school.  
 
Whole School Production—Joseph and the Technicolour Dreamcoat 
This musical was due to be one of the high points this term.  It takes a 
massive amount of preparation and practice to be able to complete a 
production like this and with the uncertainty around when the school can 
reopen, we have decided to reschedule this for the 17 November and 18 
November 2021 and ensure that all of the students have plenty of time to 
practise for their parts. 

Monday 10 May 
Online learning 
 

Tuesday 11 May 
 Online learning 
 

Wednesday 12 May 
Online learning 
 

Thursday 13 May 
Online learning 
 

Friday 14 May 

Online learning 

Monday 10th - Friday 14 May  

 
 
 
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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สารจากครูใหญ ่
นักเรียน Year 11 และ 12 ก ำลังมุ่งมั่นและตั้งใจกับกำรประเมนิเกรดตำมระดับควำมรูข้องตนเอง หลังศึกษำจบหลักสูตร IGCSE 
และ AS Level ดังนั้น ขอให้ทกุคนประสบควำมส ำเร็จด้วยด ี
อย่ำงไรก็ตำม โรงเรียนฯ ยังรอกำรประกำศจำกรฐับำล และยังคงเฝ้ำติดตำมสถำนกำรณ์ทั้งในเขตพืน้ที่ใกล้เคียงและระดับประเทศ  
ทั้งนี้ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษำจะสอบปลำยภำยตั้งแต่วันจนัทร์ที่ 31 พฤษภำคม เป็นต้นไป ซึ่งในช่วงเวลำดังกล่ำวนั้น หำก
โรงเรียนฯ สำมำรถเปิดท ำกำรได้ตำมปกต ิกำรสอบก็จะมีขึน้ทีโ่รงเรียนฯ แต่หำกสถำนกำรณร์อบด้ำนยังไม่คลี่คลำยขึ้น นักเรียนกจ็ะ
ท ำกำรสอบดว้ยระบบออนไลน ์
  
ข่าวสารจากระดับช้ันประถมศึกษา 
ในสัปดำห์นี้ นกัเรียน KG 2 ออกแบบปกหนังสือของตนเอง นกัเรียน KG1 ฝึกฝนกำรใช้ค ำอธิบำยเกี่ยวกับต ำแหน่งของวัตถ ุ
ประกอบกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  
นักเรียน Year 1 และ 2  สร้ำงผลงำนที่ยอดเย่ียมจำกกำรเรียนวิ่ชำ IPC เรื่อง circus โดยค้นคว้ำตัวตลกในรูปแบบต่ำงๆ และ
ออกแบบเสื้อผ้ำและหน้ำตำของตัวตลกตำมควำมคิดสร้ำงสรรค์ในแบบฉบับของตนเอง นอกจำกนี้ เด็กๆ ยังรว่มกจิกรรมวนั 

‘Special Hats’ เพือ่
สร้ำงสีสรรให้กับกำร
เรียนรู้ในชั้นเรียน
ออนไลน์ด้วย  
นักเรียน Year 3 เรียนตอ่เรื่อง ‘How human’s work’ โดยศึกษำเรื่องฟนัผุ 
และท ำกำรทดลองอย่ำงง่ำยๆที่บ้ำนดว้ยเปลือกไข่ นอกจำกนี ้นกัเรียนยังศึกษำ
เรื่องโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตชนิดต่ำงๆ รวมถึงระบุชิ้นส่วนของกระดกูมนุษย์
และศึกษำหน้ำทีข่องสว่นนั้นๆ  
นักเรียน Year 4 ทบทวนวธิีกำรคูณเลข และกำรเขียนรำยงำนข่ำวเป็น
ภำษำอังกฤษ และยังเขียนนิยำยและประเภทงำนเขียนอื่นๆ ในรูปแบบของ  
e-books ในหัวขอ้ทีส่นใจ 

นักเรียน Year 5 ฝกึท ำโจทย์คณิตศำสตรเ์รือ่งเศษส่วนเกินและจ ำนวนคละ นอกจำกนี้ ในวิชำภำษำอังกฤษ 
นักเรียนคน้คว้ำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำเพื่อบรรยำยฉำกในงำนเขียนนิยำย ส่วนในวิชำ IPC นักเรียนคน้คว้ำเกี่ยวกับ
เรื่องผู้ลี้ภัยและผูข้อลี้ภัย ซึ่งครูได้พบว่ำนักเรียนมีควำมเห็นอกเห็นใจผูอ้ื่นมำก  
นักเรียน Year 6 ก็ศึกษำเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในบทเรียนเกี่ยวกับกำรย้ำยถิ่นฐำน นักเรียนคน้คว้ำข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรลี้ภัย และสถำนกำรณ์ในประเทศพม่ำ ซ่ึงก็ได้พบว่ำผู้คนต่ำงประสบควำมยำกล ำบำกในฐำนะผู้ลี้ภัย 
นอกจำกนี้ นักเรียนยังเริ่มเข้ำสู่โครงกำรเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรับกำรเรียนรู้ในระดับมธัยมศึกษำ โดยได้ทดลอง
เรียนกับครูประจ ำรำยวิชำต่ำงๆ จำกระดับชั้นมัธยมศกึษำ ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงกำรดังกล่ำว 
 
การแสดง Joseph and the Technicolour Dreamcoat 
โรงเรียนฯ มีแผนจัดกำรแสดงมวิสิคัลโชว์ซ่ึงเป็นไฮไลท์แห่งปีในภำคเรียนนี ้ซึ่งนกัแสดงและทมีงำนใชเ้วลำ
เตรียมกำรและฝกึซ้อมกำรแสดงอย่ำงหนัก แต่ด้วยสถำนกำรณท์ี่ไม่เอือ้อ ำนวยในขณะนี้ โรงเรียนฯ จึงจ ำเป็นตอ้ง
เลื่อนกำรจัดกำรแสดงไปถึงวนัที่ 17 และ 18 พฤศจิกำยน 2564 แนน่อนว่ำนักแสดงกจ็ะมีเวลำเหลอืเฟอืในกำร
ฝึกซ้อมกำรแสดงดังกล่ำวด้วย 
 

วันจันทร์ท่ี 10 พฤษภาคม 
กำรเรียนกำรสอนระบบออนไลน ์

วันอังคารท่ี 11 พฤษภาคม 
กำรเรียนกำรสอนระบบออนไลน ์

วันพุธท่ี 12 พฤษภาคม 
กำรเรียนกำรสอนระบบออนไลน ์

วันพฤหัสบดีท่ี 13 พฤษภาคม 
กำรเรียนกำรสอนระบบออนไลน ์

วันศุกร์ท่ี 14 พฤษภาคม 
กำรเรียนกำรสอนระบบออนไลน ์

วันจันทร์ที่ 10 - วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2020-2021 รายงานข่าวฉบับที ่30: วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 

การเว้นระยะห่างทางสังคม 

1. รับ-ส่งนักเรียนตรงตำมเวลำท่ีก ำหนด 

2. นักเรียนมีสุขภำพดีและมีควำมพร้อมส ำหรับกำรมำ

โรงเรียน นักเรียนท่ีมีอำกำรไข้ ไอ จำม และไม่รับรู้กลิ่น
และรสอำหำรไม่ได้รับอนุญำตให้มำโรงเรียน 

3.  ทุกคนสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำท่ีอยู่ในโรงเรียนฯ 
(ยกเว้นขณะรับประทำนอำหำรและเครื่องด่ืม) 

4.  ล้ำงมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล ์

5. เว้นระยะห่ำงจำกผู้อื่นอย่ำงน้อย 1 เมตร ตลอดเวลำ 
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Art Work During Online Learning 
Last week we saw some art work from Year 8 and Year 9.  This week Ms Jacki who is teaching Year 7 has written a special article 
about teaching art online. 
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การท างานศิลปะ เม่ือต้องเรียนด้วยระบบออนไลน ์
เมื่อสัปดำห์ที่แล้ว เรำได้น ำเสนอผลงำนศิลปะของนกัเรียน Year 8 และ 9 ไปแล้ว 
ในสัปดำห์นี้ ครแูจ็คกี้จึงขอน ำเสนอเรื่องรำวกำรเรียนรู้และท ำงำนศิลปะของนกัเรียน Year 7 เมื่อตอ้งเรียนด้วยระบบออนไลน์ ดงันี้ ... 
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Develop your reading super power - use EPIC! 
Whilst it not possible to peruse the school library in person at the moment, all students can access our digital library, which is 
called EPIC!    As well as access to traditional books there are audiobooks, educational videos, comics and ‘read to me’ books.  
Already this year, over 900 books have been read from the EPIC online library.  There are  over 40,000  to choose from with books 
for early readers through to books for adults.  It is easy to access the book—see below for instructions.  If parents would like any 
help or advice about EPIC please contact our librarian, Ms. Wann on library_ky@sis.edu .  
 
How to Log on to EPIC 
If you are on a laptop or PC 
1. Go to www.getepic.com 
2. Enter class code (ubc8151), click on the students name and they're in! 
 
Alternatively, on a mobile phone or Android device: 
2. Install the Epic! app 
3. Enter class code (ubc8151) , click on the students name and they're in!  
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การพัฒนาทักษะการอ่านด้วยโปรแกรม EPIC 
ในช่วงเวลำทีเ่ด็กๆ ไม่สำมำรถเข้ำไปอ่ำนหนังสือที่ห้องสมุดของโรงเรียนฯ ได้นัน้ นกัเรยีนสำมำรถใช้ห้องสมุดดิจทิัลหรือ EPIC ได ้
ซ่ึง EPIC ให้บริกำรหนังสอืตำมหมวดหมู่ต่ำงๆ  ในรูปแบบหนังสือเสียง วีดีโอประกอบกำรเรียนรู้ กำร์ตนู และหนังสอืพรอ้มเสียงอำ่น เป็นต้น 
โดยในปีนี้มีผูอ้่ำนหนงัสือในระบบ EPIC กวำ่ 900 เล่ม จำกกว่ำ 40,000 เล่มที่ให้บริกำรแก่นกัอ่ำนตั้งแตร่ะดับเริ่มตน้ถึงวัยผู้ใหญ่  
นักเรียนสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบตำมขั้นตอนด้ำนล่ำงนี้  
หำกต้องกำรข้อแนะน ำเพิม่เตมิ กรุณำติดตอ่คุณหวำน เจ้ำหน้ำที่บรรณำรักษ์ ผ่ำนระบบอีเมลถึง library_ky@sis.edu  
 
ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ EPIC 
กรณีใช้งำนด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะและพกพำ  
1. เข้ำเว็บไซต์ www.getepic.com 
2. ใส่รหัสเข้ำใช้งำน (ubc8151), คลิ๊กที่ชือ่นักเรียนเพื่อเข้ำระบบ  
 
กรณีใชโ้ทรศัพทเ์คลื่อนที่หรืออุปกรณ์ที่ใชร้ะบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ 
2. ดำวน์โหลดแอพลิเคชัน่ Epic! 
3. ใส่รหัสเข้ำใช้งำน (ubc8151), คลิ๊กที่ชือ่นักเรียนเพื่อเข้ำระบบ  
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