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Head of Campus Update
We have been very happy to have Early Years and Primary students back into school this
week. Below are some of the pictures of lessons or activities that have been taking place.
Next week we are looking forward to secondary students also being back in school. For
those that are not able to come into school yet, online learning will still be available.
Monday 7 June —Friday 11 June

Primary

Monday 7 June
School open to all students

As always, the Year 1 and Year 2 children have proven themselves to be resilient and
Tuesday 8 June
adaptable. With some students in school, and the remainder still online, they have been
School open to all students
able to complete some fantastic work relating to the importance of recycling and reusing
Wednesday 9 June
objects that they might normally throw into the rubbish. In IPC, Year 3 students have
School open to all students
started 'Shake it!' exploring the properties of particles in solids, liquids and gases; and
Thursday 10 June
sorting different materials into these categories. As the end of the year comes closer Year 4 School open to all students
are starting to revise all the areas that they have learnt this year. They have also started,
Friday 11 June
with some of their end of year assessments. The Year 5 class is focusing on the relationship School open to all students
between fractions and percentages, solving multi-step word problems in mathematics. In
English students wrote a persuasive letter as disgruntled farmers and another diary entry in
the character of Hogarth, from their book, 'The Iron Man'. In IPC, they investigated the
history of fairs, created a timeline and researched the A-Z of amusement park rides. Year 6
students have been working on their websites, which are full of videos, photos, examples
of work, and descriptive captions. The websites highlight some of their shining achievements and best pieces of work
throughout the year. The students have learned how to embed video, create links and buttons, and add pages and subpages to
their websites.

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 and a half metres at all times.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2020-2021 รายงานข่าวฉบับที่ 34: วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

Friday, 18th August
สารจากครูใหญ่
คณะครูและบุคลากรทุกคนรู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับนักเรียนระดับชั้น EYFS และประถมศึกษากลับเข้าขั้นเรียนในสัปดาห์นี้
จึงขอแบ่งปันบรรยากาศของกิจกรรมการเรียนรู้มาตามภาพด้านล่างนี้
ในสัปดาห์หน้า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะสามารถกลับเข้าชั้นเรียนได้ ทั้งนี้ โรงเรียนฯ ยังคงดาเนินการด้วยระบบ
ออนไลน์สาหรับผู้ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าเรียนที่โรงเรียนฯ ได้ตามปกติด้วย
ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
นักเรียน Year 1 และ 2 ยังคงเป็นที่น่าชื่นชมในความกระตือรือร้นและการปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ได้ดีอยู่เสมอ นักเรียน
หลายคนเข้าเรียนในชั้นเรียน และยังมีบางส่วนเรียนระบบออนไลน์จากที่บา้ น แต่ทุกคนสามารถทาผลงานเกี่ยวกับการ
รีไซเคิลและการนาวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซ้าได้อย่างยอดเยีย่ มเช่นเคย
นักเรียน Year 3 เรียนรู้บทเรียนวิชา IPC เรื่อง ‘Shake it!’ ซึ่งมีการค้นคว้าข้อมูลและจาแนกสสารตามสถานะได้แก่
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
นักเรียน Year 4 ทบทวนบทเรียนตลอดปีการศึกษาที่ผา่ นมา และเริ่มการสอบสิ้นภาคเรียนนี้
นักเรียน Year 5 เรียนรู้เกีย่ วกับเศษส่วนและร้อยละ และฝึกแก้โจทย์ปญ
ั หาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ ในวิชาภาษาอังกฤษ
นักเรียนฝึกการเขียนโน้มน้าวใจและบรรยายตัวละคร Hogarth จากหนังสือ ‘The Iron Man’ อีกทั้งในวิชา IPC นักเรียน
ค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติของงานรื่นเริง สร้างไทม์ไลน์และรวบรวมชื่อเครื่องเล่นในสวนสนุก
นักเรียน Year 6 ฝึกสร้างเว็บไซต์ และอัพโหลดวีดีโอ รูปภาพ ตัวอย่างผลงานพร้อมคาบรรยาย เพื่อแสดงถึงความสาเร็จ
และผลงานชิ้นโบว์แดงของนักเรียนตลอดปีที่ผ่านมา นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแปะคลิปวีดีโอบนเว็บไซต์ การสร้างลิงก์
การสร้างหน้าต่างเพจและหน้าต่างย่อยในเว็บไซต์ของตนเองด้วย

วันจันทร์ที่ 7 - วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน
โรงเรียนเปิดทาการสาหรับนักเรียนทุกคน
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน
โรงเรียนเปิดทาการสาหรับนักเรียนทุกคน
วันพุธที่ 9 มิถุนายน
โรงเรียนเปิดทาการสาหรับนักเรียนทุกคน
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน
โรงเรียนเปิดทาการสาหรับนักเรียนทุกคน
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน
โรงเรียนเปิดทาการสาหรับนักเรียนทุกคน

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

