The St. Stephen’s International School
Khao Yai Weekly Bulletin
2018 - 2019 Bulletin 10: Week Beginning Monday 5th November

Friday, 18th August

Halloween
There was a brilliant effort by everyone on Wednesday for this event with students, teachers and even some
parents dressed up in Halloween costumes. After a parade in the morning there were a number of themed
activities in the morning for primary students that developed their writing skills. In the afternoon primary
students were split in to mixed age groups and took part in a rotation of different events including the famous
St. Stephen’s ‘Haunted House’. Secondary students did not want to be left out and they also visited the Haunted
House in the afternoon. Fun was had by all.
Monday 5th - Sunday 11th November

Remembrance Week
Monday 5th November
Tuesday 6th November
Wednesday 7th November
Thursday 8th November

Examination Week
Advance notice that the secondary examination week will take
place on the penultimate week of this half term from Monday 7
December to Friday 11 December. The Year 11 practice
examinations will also take place during this week.
Year 4 Kidzania trip to Bangkok
Year 4 students have begun their new IPC unit entitled 'Young
Entrepreneurs'. They kicked off the unit with an exciting
educational trip to Kidzania in Bangkok for their Entry Point. At
Kidzania, students explored numerous jobs in diverse industries
such as food, catering, fire, ambulance, police, arts, music,
newspaper, reporter, hospital, photography, retail, department store, car wash, sports, etc. They even had a
chance to do a personal challenge such as climbing the outside of a building!

Friday 9th November
Remembrance Service.
Information Meeting: Year 9 Residential Trip
Saturday 10th November
Boarding Trip: Nakhon Ratchasima Zoo
Sunday 11th November

Primary News
In KG class this week the students explored pumpkins. They washed the pumpkins in soapy water and then we observed the pumpkins and drew them. This week
year 1 and 2 started their new IPC unit 'Let's Celebrate!' by playing some traditional party games and making up some new ones. They learnt about Mardi Gras
festival and designed masks ready to make next week. Y3 had a fantastic entry point to their IPC topic ‘Chocolate’. They did several experiments linked to the 5
senses. There was blindfold testing to see whether they can taste the difference between dark, milk and white chocolate. Other tests included how quickly
chocolate melts, whether chocolate can make a noise, whether you can taste chocolate if you can’t smell and the difference between sweet and savoury tastes.
The children all brought their favourite chocolate to share with the class and Ms Michelle shared some chocolate all the way from England! The children liked the
Thai chocolate the best! Year 4 students have begun their new IPC unit entitled Young Entrepreneurs. They kicked off the unit with a trip to Kidzania in Bangkok
for their Entry Point. This week in IPC for our new topic 'Being Human', Year 5 had their Entry Point on Friday afternoon with a visit from Dr Worasin. He gave us a
great talk and we had a chance to ask him some fascinating questions. Earlier in the week, we drew life-size maps of the human body and all the different systems
inside the body. This week Year 6 have written terrifying accounts of imagined experiences trapped in a haunted room. In mathematics, they have learnt to add
and subtract numbers using a decimal confidently and in IPC Year 6 have started the exciting new topic: Extreme Survivors. So far, we have learnt all about cacti.
Remembrance Day Service
The school will be holding a short Remembrance Service immediately after Flag on Friday 9 November in memory of all those who have died in wars. Parents are
welcome to attend.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2018-2019 รายงานข่าวฉบับที่ 10: วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
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วันฮัลโลวีน
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา คุณครู นักเรียนและผู้ปกครองหลายท่านร่วมกิจกรรมวันฮัลโลวีนด้วยการแต่งกายและเดินพาเหรดหลังพิธีเคารพธงชาติ
นอกจากนี้ ในภาคเช้านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนซึ่งเกี่ยวกับวันฮัลโลวีน ในภาคบ่ายนักเรียนจับกลุ่ม ย่อย
กับรุ่นพี่และรุ่นน้องเข้าฐานกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเข้าบ้านผีสิง ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาก็ไม่พลาดการเข้าบ้านผีสิงด้วยเช่น กัน

วันจันทร์ที่ 5—วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน
สัปดาห์ราลึกวันสิน้ สงครามโลกครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน

สัปดาห์สอบวัดความรู้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะสอบวัดความรู้ในครึ่งภาคเรียนนี้
ในระหว่างวันจันทร์ที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2561
นักเรียน Year 11 จะมีการสอบภาคปฏิบัติในสัปดาห์นี้ด้วย

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน
พิธีราลึกวันสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 1
การนาเสนอข้อมูลโครงการทัศนศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี
สาหรับนักเรียน Year 9

นักเรียน Year 4 ทัศนศึกษา ณ สวนสนุก คิดส์ ซาเนีย กรุงเทพมหานคร
หลังจากเริ่มบทเรียนเรื่อง 'Young Entrepreneurs' หรือ นักธุรกิจน้อย นักเรียนมี
โอกาสเดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนสนุก คิดส์ ซาเนีย กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักเรียนได้
ทดลองทางานหลากหลายประเภท ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น อาหาร
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่พยาบาลฉุกเฉิน ตารวจ
ศิลปิน นักดนตรี สื่อ นักข่าว การรักษาพยาบาล ช่างภาพ การค้าปลีกและส่ง ล้างรถ
การกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ เช่น การปีนตึกจาลองด้วย

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน
นักเรียนประจาทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์โคราช
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
นักเรียน Kindergarten เรียนรู้เกี่ยวกับฟักทอง การล้าง การสังเกตรูปทรง และวาดภาพเหมือนฟังทองด้วย
นักเรียน Year 1 และ 2 เริ่มบทเรียนเรื่อง ‘Let’s Celebrate’ ด้วยการเล่นเกมตามประเพณีในงานสังสรรค์ต่างๆ และคิดค้นเกมใหม่ๆ นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาล Mardi Gras (มาร์ดกิ ราส์) และ
ออกแบบหน้ากาก ซึง่ นักเรียนจะเริม่ ลงมือทาหน้ากากของตนเองในสัปดาห์หน้า
นักเรียน Year 3 เรียนเรื่อง ‘Chocolate’ และการทดลองเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยนักเรียนได้ทดลองปิดตาชิมช็อคโกแลตชนิดต่างๆ และพยายามจาแนกความแตกต่างระหว่างช็อคโกแลตรสขม
รสนมและช็อคโกแลตขาว นอกจากนี้ นักเรียนยังทดลองเพื่อหาคาตอบว่าช็อคโกแลตละลายเร็วมากน้อยเพียงใด ช็อคโกแลตทาให้เกิดเสียงได้หรือไม่ นักเรียนจะรับรู้รสชาติของช็อคโกแลตได้หรือไม่หาก
นักเรียนไม่ได้กลิ่น รวมถึงการทดลองเพื่อหาความแตกต่างของรสหวานและรสเปรี้ยวด้วย นักเรียนมีโอกาสนาช็อคโกแลตที่ตนเองชื่นชอบมาแบ่ง เพื่อนๆในชั้นเรียน ทั้งนี้ คุณครูมิแชลก็ได้แบ่งช็อคโกแลตจาก
ประเทศอังกฤษให้นักเรียนทุกคนทดลองชิมด้วย แต่นักเรียนส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นว่าช็อคโกแลตของไทยนั้นอร่อยที่สุด!
นักเรียน Year 4 เริ่มเรียนเรื่อง ‘Young Entrepreneurs’ และได้เดินทางทัศนศึกษา ณ สวนสนุก คิดส์ ซาเนีย กรุงเทพมหานคร
นักเรียน Year 5 เริ่มเรียนเรื่อง ’Being Human’ จากนายแพทย์วารสิน จันทร์ประกายสี ในบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนได้ทั้งความรู้และมีโอกาสสอบถามข้อสงสัยต่างๆจากคุณหมอ นอกจากนี้ ในช่วง
ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนได้วาดภาพมนุษย์ขนาดเสมือนจริงและอวัยวะต่างๆในร่างกายด้วย
นักเรียน Year 6 ได้เขียนเพื่อถ่ายทอดจินตนาการเกี่ยวกับการเข้าบ้านผีสิง และเรียนเรื่องการบวกลบทศนิยมในวิชาคณิตศาสตร์ รวมถึงเริ่มบทเรียนใหม่เรื่ อง ‘Extreme Survivors’ และ Cacti
พิธีราลึกวันสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 1
โรงเรียนฯ จะจัดพิธีราลึกวันสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังพิธีเคารพธงชาติในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายนนี้
ท่านผู้ปกครองสามารถร่วมพิธีในเช้าวันดังกล่าวได้

ดร.เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

