The St. Stephen’s International School
Khao Yai Weekly Bulletin
2019 - 2020 Bulletin 2: Week Beginning Monday 26th August

Friday, 18th August

Innovedex Robotics Competition
Year 10, accompanied by Ms. Joy and Ms. Holly attended a robotics competition and workshop in Bangkok
last weekend. More information about this event will be in this bulletin next week….
Primary News
Kindergarten have had a great first week settling back into the school routine and have enjoyed catching up
with their friends. They all came away from their first swimming class of the year with huge smiles and are
looking forward to more next week. Year 1 and Year 2 have had a great start to the year with their new
teacher and particularly enjoyed making their nature boards. Year 3 and Year 4 have been exploring
historical fiction, featuring the beloved book 'Anne of Green Gables' by L.M. Montgomery. They have used
the opening chapters to explore vocabulary and grammar - it is very interesting hear what a classroom from
a century ago looked like. As for IPC, the children focused on our 'Active Planet', discussing natural disasters
and getting to know some famous volcanoes on Earth. We will be sad to farewell our Year 3 students next
week when their teacher joins SIS. They have been wonderful pupils! Year 5 have been learning about
adjectives to describe themselves in acrostic poems and mind
maps. In a fun alliteration activity called the name game, each
student attached a suitable adjective to their name to come up
with a new nickname! The class also shared what they did over
the summer and included lots of outstanding adjectives. In Year 6
the children have been getting to know their new teacher, and
talking and writing about their summer holidays. In IPC, they have
been learning all about solids, liquids and gases through a hands
on experiment, Google classroom activities and walking around
the school.

Monday 26th August - Saturday 31st August
Monday 26th August
After school activities start.
Tuesday 27th August
Wednesday 28th August
Year 7 MiDYiS tests
Thursday 29th August
Year 10 YeLLiS tests.
Friday 30th August

HCE: Year 8 - Year 11 Basketball
All ages badminton competition
Saturday 31st August
Boarding trip to the cinema in Korat

ID Badges
As part of our safeguarding policy all parents / guardians / carers should have personal id as issued by the
school, which must be worn when they come onto the school site. If you do not have this could you please
contact Reception and arrange for this to be done as soon as possible—thank you. If for any reason you
forget your id the school will provide a temporary visitor badge for known parents / carers but please be aware that this is for occasional use only and is
not a substitute to parents / carers having their own id badges issued by the school.
Secondary Homework
All secondary students have been issued with a homework timetable. Each subject will set
homework according to the homework timetable. This is 20—30 minutes in Year 7 to Year
9 for each subject and 30—45 minutes for Year 10 and Year 11 for each subject. Students
are advised to attempt the homework the night that it is set so that if they need additional
help they may get it before the deadline to hand homework in. Students should also read
at least 15 minutes of English and Thai every day and record what they read in their
reading logs.
Reading
Students in Year 1 to Year 11 have been issued with a Reading Log. All students should
read Thai and English every day a minimum of fifteen minutes each. Sometimes there will
be an opportunity to do this during the school day. If a student has not read please
encourage them to do this at home. Listening to your child read day is hugely positive for
them. The pages read should be recorded in the reading log and then signed by the parent.

After school activities start on Monday 26th
August.

Parent Information Meeting
Thank you to all of the parents who came to the first parent information meeting of the
year. The meeting was so well attended that we had to have extra seats put out! The new
staff were introduced and Dr Kevin provided an update about what has been happening in
the school and some future plans too.
Music Taster Day
Students in Year 1 to Year 9 were able to try a range of instruments on Tuesday this week that many had not previously played. As well as everyone
having lots of fun it is great to see so many students signing up to continue their individual music lessons.
After School Activities
We have a fantastic after school activities schedule for this term, which is even better than last year. This starts on Monday 26 August. Students have
been informed of their choices and they are also displayed within school on the student information board.
MiDYiS and YeLLiS Tests
Year 7 and Year 10 will be sitting these tests next week. They provide information about the students and assist teachers in
devising the best teaching and learning strategies. Students do not need to prepare for these tests.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
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Friday, 18th August

การแข่งขันหุ่นยนต์ Innovedex Robotics Competition
นางสาวเยาวภา แซ่ลิ้ม และนางสาวฮอลลีย์ อีเดน นานักเรียน Year 10 เข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์ Innovedex Robotics Competition ณ
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนฯ จะรายงานผลการแข่งขันในวารสารข่าวฉบับถัดไป

ข่าวสารจากระดับชั้น Primary
นักเรียน Kindergarten ปรับตัวเข้าสู่การเรียนการสอน และทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ได้อย่างดี นักเรียนจะได้เรียนว่ายน้าในสัปดาห์หน้า
นักเรียน Year 1 และ 2 ก็เริ่มต้นปีการศึกษานี้ได้ดีเช่นกัน นักเรียนสนุกกิจกรรมสร้าง nature boards
นักเรียน Year 3 และ 4 อ่านนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง ‘Anne of Green Gables’ ประพันธ์โดย L.M. Montgomery นักเรียนศึกษาคาศัพท์
และไวยากรณ์จากบทเปิดของนิยายเรื่องนี้ - ทั้งห้องเรียนดูราวกับเป็นชั้นเรียนของเมื่อศตวรรษที่แล้ว นอกจากนี้ ในวิชา IPC นักเรียนจะได้เรียนรู้
เรื่อง ‘Active Planet’ จากบทสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่างๆ และทาความรู้จักการประทุของภูเขาไฟ ในสัปดาห์หน้า
นักเรียน Year 3 จะกลับเข้าสู่ชั้นเรียนตามปกติ
นักเรียน Year 5 เรียนรู้การใช้คาคุณศัพท์ โดยการบรรยายความเป็นตัวตนของนักเรียนทั้ง
ในบทกลอนและผังมโนทัศน์ (mind maps) นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เล่นเกมสร้างชื่อใหม่
ด้วยคาคุณศัพท์ และผลัดกันเล่าประสบการณ์ที่ตนเองได้รับตลอดช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่าน
มาด้วย
นักเรียน Year 6 ทาความรู้จักกับคุณครูประจาชั้นคนใหม่ และแบ่งปันประสบการณ์ช่วง
ปิดภาคเรียนด้วยกัน ในวิชา IPC นักเรียนเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสถานะของแข็ง ของเหลวและ
ก๊าซ ผ่านการทดลอง รวมถึงเรียนรู้ผ่าน Google Classroom และการสารวจรอบบริเวณ
โรงเรียนฯ

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม - วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม
กิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม
วันพุธที่ 28 สิงหาคม
Year 7 สอบ MiDYiS
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม
Year 10 สอบ YeLLis
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม
Year 8 - 11 แข่งบาสเกตบอล
การแข่งขันแบดมินตันทุกวัย

บัตรประจาตัวผู้ปกครอง
หนึ่งในโยบายด้านความปลอดภัยของโรงเรียนฯ คือ ผู้ปกครอง/ ผู้ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้มีสิทธิ์รับ -ส่งนักเรียน/ ผู้ดูแลนักเรียน จะต้องมี
บัตรประจาตัว ซึ่งออกให้โดยสานักงานโรงเรียนฯ ทุกท่านจะต้องสวมสายคล้องบัตรประจาตัวทุกครั้งที่เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนฯ หากท่านยัง
ไม่มีบัตรประจาตัว ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยด่วน โรงเรียนฯ จัดส่งเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการใช้บัตรประจาตั ว
ผู้ปกครองถึงทุกท่านแล้ว ดังนั้น ขอความกรุณานาส่งแบบตอบรับถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยด่วนที่สุด

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม
กิจกรรมสาหรับนักเรียนประจา : ชมภาพยนตร์ ณ จังหวัด
นครราชสีมา

การบ้านของนักเรียน Secondary
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะได้ตารางทาการบ้าน ซึ่งคุณครูประจาวิชาจะมอบหมายงานให้นักเรียนตามตารางดังกล่าว
นักเรียน Year 7 - 9 จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที และนักเรียน Year 10 - 11 จะใช้เวลา 30-45 นาทีสาหรับการทา
การบ้านในแต่ละวิชา นักเรียนควรเริ่มทาการบ้านตั้งแต่วันที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น หากนักเรียนต้องการข้อแนะนาจาก
คุณครูเพิ่มเติม นักเรียนจะได้มีเวลาทาเสร็จให้ทันกาหนดส่ง นอกจากนี้ นักเรียนควรฝึกทักษะการภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยวันละ 15 นาทีเป็นอย่างน้อย
การอ่าน
นักเรียนทุกคนจะได้รับสมุดบันทึกการอ่าน สาหรับการอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างน้อยวันละ 15 นาทีทุกวัน
นักเรียนอาจมีโอกาสอ่านทั้งในระหว่างวัน และเมื่อกลับถึงบ้าน ท่านผู้ปกครองสามารถสนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วยการให้บุตร
หลานอ่านหนังสือให้ฟัง โดยท่านจะต้องลงบันทึกจานวนหน้าที่บุตรหลานอ่านแล้วและลงชื่อรับรองทุกครั้ง

กิจกรรมหลังเลิกเรียนเริ่มวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

การประชุมผู้ปกครอง
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของปีการศึกษา เพื่อทาความรู้จักคุณครูที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ใหม่
และรับฟังการรายงานความคืบหน้าของแผนการพัฒนาโรงเรียนฯ ในปีการศึกษานี้
กิจกรรม Music Taster Day
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นักเรียน Year 1 - 9 ได้ทดลองเล่นเครื่องดนตรีที่ตนเองมีความสนใจ และลงทะเบียนเรียนทักษะ
ด้านดนตรีด้วย
กิจกรรมหลังเลิกเรียน
โรงเรียนฯ จัดให้มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นในปีนี้ กิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม เป็นต้นไป นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกของแต่ละกิจกรรมได้ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
การสอบ MiDYiS และ YeLLis
นักเรียน Year 7 - 10 จะสอบในสัปดาห์หน้า ซึ่งผลการสอบจะช่วยให้คุณครูสามารถประเมินการจัดทาแผนการสอนให้เหมาะกับระดับความสามารถทางการเรียนรู้
ของนักเรียนแต่ละคน ดังนั้น นักเรียนจึงไม่ต้องเตรียมตัวในการสอบครั้งนี้

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

