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Remembrance Week
This week we have been remembering those who have died in wars so that we can live lives as we do. This has
been a theme in many lessons, Flag and in the secondary assembly at the end of the week where retired war
veterans shared some of their experiences. On Monday, which is Remembrance Day, we will be holding a special
service to commemorate the event. It is traditional to wear red poppies in remembrance of those who died. A
limited number of poppies will be available to purchase from Reception on Monday. Money collected will be
donated to the British Legion, which supports veterans and their families.

Monday 11th – Saturday 16th November

Monday 11th November
Primary News
This week the KG children received a parcel from Remembrance Day
EDT Visit
Khao Yai Park Rangers! They found an emperor
penguin in the National Park that needs to find its
Tuesday 12th November
way back to Antarctica. The KG children have been EDT Visit
busy learning all about emperor penguins and how
Wednesday 13th November
to take care of them. Year 1 and Year 2 have shown
amazing maturity this week when learning about EDT Visit
Remembrance Day. They chose focus words out of
Thursday 14th November
the poem Flanders Fields, and were able to explain Loy Krathong
why those words are important. Some of that work
is proudly displayed outside our classroom. In IPC
Friday 15th November
Year 3 students have investigated the historical Boarding Residential Trip—Leave 15:00
origins of chocolate, from the Ancient Aztec and Futsal fixtures at Rungaroon School.
Mayan civilisations before arriving in Europe many
Saturday 16th November
years later. The Year 4s have had a tremendously
St. Stephen’s School Fair—Bangkok Campus
busy few weeks, both leading up to and after the
half term break. The students presented their
learning on 'Active Planet' to parents and Primary
pupils successfully, showing confidence and
professionalism the entire day. The new IPC topic
focuses on 'Young Entrepreneurs' and this week, the students enjoyed investigating currencies from around the
world. They relished having 100 baht in their hands and thought of ways to make a profit with it. On another note, thank you to all of the parents who made a
fantastic effort in preparing costumes for Halloween. It was a fantastic day! Year 5 have been exploring and researching the fascinating systems of the human
body. Students made a research poster and will be making presentations next week. The class
also came up with a list of questions that they wanted to know about the human body and on
Friday afternoon had the opportunity to ask Dr Somyot, who visited the class and gave a great
presentation. This week Year 6 really enjoyed their Remembrance Day creativity lessons. They
have been learning all about World War I in particular. They have studied WWI poets and poems,
and written their own poems based on WWI. They have created sunset silhouette art based on
WWI, made their own poppies and written their poems on their poppies. These are displayed
outside the classroom.

Loy Kratong
We will be holding our Loy Kratong celebrations on Thursday 14 November. All students and
staff are encouraged to wear traditional Thai costumes. Parents are very welcome to dress up
too! There will be a performance of Thai music and Thai dance followed by floating of the
krathongs at 14:30. All parents are welcome to join.
School Fair
The annual St. Stephen’s School Fair will be taking place on Saturday 16 November at the
Bangkok campus. This raises money every year to support charities. This year the two main
charities being supported are Operation Smile and Paws. Our Dorm students will be supporting
the fund raising efforts by performing at the fair alongside their peers from Bangkok and will also
have their own game booths. The School Fair starts at 15:00 and all parents and students from
Khao Yai are very welcome to attend. There is also a fund-raising raffle with some great prizes,
tickets can be purchased from finance at 200 baht per pack. If any parents are interested in
sponsoring the fair Ms. Wi has further details and would be keen to speak in more detail about
this.

Please remember to sign reading logs and
homework planners.
Raffle tickets are available from the Finance
Office.

Education Development Trust
We will be hosting a visit from the Educational Development Trust (EDT) from Monday 11 November to Wednesday 13 November next week. Our visitors will be
reviewing the school as part of our reaccreditation process.
Pak Chong School Sports Invitational Competition
Over forty of our students will be involved in this competition between Friday 15 November and Wednesday 20 November. They will be taking part in a variety of
sports competitions including futsal, basketball and volleyball. Thank you to parents for supporting the competitions and hope that you will be able to attend at
some of the fixtures. Good luck to all those taking part.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2019-2020 รายงานข่าวฉบับที่ 11: วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

Friday, 18th August

Remembrance Week
ตลอดสัปดาห์นี้ มีกิจกรรมราลึกถึงทหารและผู้กล้าซึ่งเสียชีวิตในสงคราม โดยมีกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน หน้าเสาธง และกิจกรรม Assembly
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากทหารผ่านศึกเข้าให้ความรู้และเล่าประสบการณ์ที่เคยประสบมาในอดีต
ในวันจันทร์จะมีพิธีราลึก Remembrance Day ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถติดดอกป๊อบปี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการราลึกถึงผู้เสียสละในสงคราม
โรงเรียนฯ เตรียมดอกป๊อบปี้ไว้จานวนหนึ่งเพื่อมอบให้ผู้บริจาคเงินสนับสนุนในโครงการ The British Legion ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุน
ทหารผ่านศึกและครอบครัว
วันจันทร์ที่ 11 - วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน
ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน
ในสัปดาห์นี้ นักเรียน Kindegarten ได้รับพัสดุจากเจ้าหน้าที่
กิ
จ
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emperor penguin ซึ่งกาลังย้ายถื่นกลับไปแอนตาร์กติกา
วั
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ง
คารที
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นักเรียนจึงได้รู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของเพนกวิน
ผู้แทน EDT เข้าประเมินคุณภาพโรงเรียนฯ
จักรพรรดิ
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน
นักเรียน Year 1 และ 2 เรียนรู้เกี่ยวกับวัน Remembrance Day
ผู้แทน EDT เข้าประเมินคุณภาพโรงเรียนฯ
นักเรียนเลือกคาศัพท์ที่น่าสนใจในบทกลอน Flanders Fields
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน
และสามารถอธิบายความสาคัญของคาเหล่านั้นได้ ท่านสามารถ
งานลอยกระทง
ชมผลงานของนักเรียนได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียน
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน
ในวิชา IPC นักเรียน Year 3 ค้นคว้าประวัติความเป็นมาของ
นักเรียนประจาเดินทางไปเข้าค่ายพักแรม—ออกเดินทางเวลา
ช็อคโกแลต ตั้งแต่ยุคอารยธรรมโบราณ Aztec และ Mayan
15.00 น.
ก่อนจะมียุโรปในหลายปีต่อมา
การแข่งขันฟุตซอล ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ
ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียน Year 4 ง่วนกับการ
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน
เตรียมการนาเสนอในหัวข้อ ‘Active Planet’ ให้แก่ผู้ปกครอง
งาน School Fair ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์
และพี่ๆ น้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งก็ประสบ
กรุงเทพ
ความสาเร็จด้วยดี นักเรียนมีทั้งความมั่นใจและมีความเป็นมือ
อาชีพในการนาเสนอผลงาน ทั้งนี้ นักเรียนได้เริ่มเรียนเรื่อง
‘Young Entrepreneurs’ และสนุกกับการสารวจค่าเงินตราต่างประเทศ นักเรียนยังได้คิดวิธีการทากาไรจากเงิน 100 บาทด้วย
อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเครื่องแต่งกายตามเทศกาลฮัลโลวีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นวันที่ยอดเยี่ ยมมาก!
นักเรียน Year 5 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระบบการทางานต่างๆของร่างกายมนุษย์ และทาโปสเตอร์สาหรับการนาเสนอในสัปดาห์หน้า นักเรียนรวบรวมคาถามเกี่ยวกับ ระบบการทางานของร่างกายไว้เพื่อ
สอบถามนายแพทย์สมยศ ซึ่งให้เกียรติเข้าบรรยายความรู้และตอบข้อสงสัยของนักเรียน
นักเรียน Year 6 แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการจัดเตรียมงาน Remembrance Day และศึกษาเรียนรู้ เขียนบรรยาย
แต่งบทกลอนเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 1 ด้วย นอกจากนี้ นักเรียนยังสร้างผลงานศิลปะแบบซิลลูเอทหรือภาพเงา
โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 และยังเขียนบทกลอนบนดอกป๊อปปี้ซึ่งนักเรียนประดิษฐ์ขึ้นเอง
เพื่อนาเสนอบนบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียน
กิจกรรมวันลอยกระทง
โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมลอยกระทงในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายนนี้ นักเรียนและบุคลากรจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
ดังนั้น ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและร่วมงานลอยกระทงในเวลา 14.30 น. ซึ่งจะมีการแสดง
ดนตรีและราไทย จากนั้นทุกคนจะร่วมกันลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยต่อไป
กิจกรรม School Fair
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ จะจัดงานประจาปี ณ โรงเรียนฯ สาขากรุงเทพ ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายนนี้ เพื่อระดม
ทุนสาหรับกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สาหรับปีนี้ โรงเรียนฯ มีความประสงค์จะให้การสนับสนุน 2 โครงการ ได้แก่
Operation Smile และ Paws ทั้งนี้ นักเรียนประจาจะเข้าร่วมกิจกรรมและทาการแสดงร่วมกับนักเรียนสาขากรุงเทพ
รวมถึงการออกบูธเกมชิงรางวัลด้วย
งาน School Fair จะเริ่มขึ้นในเวลา 15.00 น. โรงเรียนฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันและ
เวลาดังกล่าว ซึ่งภายในงานจะมีเกมชิงรางวัล การจับสลากรางวัลพิเศษ ซึ่งท่านสามารถติดต่อซื้อตั๋วชิงรางวัลในราคาชุดละ
200 บาท ได้ที่ฝ่ายการเงิน สานักงานโรงเรียนฯ ทั้งนี้ สาหรับผู้ปกครองที่มีความสนใจให้การสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ
สามารถติดต่อคุณวิ เจ้าหน้าที่รับสมัครนักเรียน ในวันและเวลาทาการต่อไป

ท่านผู้ปกครองกรุณาลงชื่อในสมุดบันทึกการอ่านและบันทึก
การบ้านของบุตรหลานอย่างสม่าเสมอ

ตั๋วชิงรางวัล งาน School Fair มีจาหน่ายแล้วที่ฝ่ายการเงิน
สานักงานโรงเรียนฯ

Education Development Trust
ในระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันพุธที่ 13 พฤศจิกายนนี้ ผู้แทนจากองค์กร Education Development Trust หรือ EDT จะเข้าประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ
การแข่งขันกีฬานักเรียนเอกชน
ในระหว่างวันศุกร์ที่ 15 ถึงวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน นี้ โรงเรียนฯ จะส่งตัวแทนนักกีฬาประมาณ 40 คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล บาสเกตบอล และ
วอลเลย์บอล ทั้งนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและขอเรียนเชิญท่านเข้าชมการแข่งขันและให้กาลังใจนักกีฬา ณ สนามแข่งขัน ตามรายละเอียดที่
โรงเรียนฯ จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักกีฬาทุกคนประสบความสาเร็จในการแข่งขันด้วย

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

