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Friday, 18th August

Thank you to all of the parents who have introduced themselves over the past
week. It has been very good getting to know you.
Congratulations
Congratulations to Dr Alex Waller who has completed his doctoral degree and
graduated in the summer from Naresuan University. His PhD thesis was
“Environmental Ethics and Renewable Energy Education”. One of the ideas we
emphasise with students is ‘life-long’ learning and Dr Alex’s achievement is a
fantastic example of this. I am also delighted to say that Dr Alex has been
appointed as a Visiting Professor at the American University of Sovereign Nations
in the USA. Fortunately, he remains with us during our term times. We are
privileged to have such a high achieving and dedicated member of staff.
IPC - A Brief Overview
The International Primary Curriculum (IPC) is a core part of our primary curriculum. Students learn a range
of subjects such as science, art, geography and history as well as developing a range of important skills and
characteristics including literacy, team work and resilience. A ‘Big Idea’ is introduced to students in an
Entry Point that underpins the study for that unit. A unit lasts for either half a term or a full term. At the
end of a unit there is an exit point where the students showcase their work and learning. We would like to
invite parents to some of these so that you have an opportunity to see the work taking place in school.
There will be more information later in the term and year about this.

Monday 27th August - Saturday 1st September

Monday 27th August
After school activities start from today.
Y5 IPC Entry Point—’Classical Civilisations The
Great, The Bold and the Brave’
Tuesday 28th August
Y3 IPC Entry Point - ‘Shaping Up’
Y4 IPC Entry Point - ‘Active Planet’
Wednesday 29th August
Thursday 30th August
Y6 IPC Entry Point - ‘Myths and Legends’
Friday 31st August

IPC Entry Points
Our IPC entry points over the coming week are outlined below:
Saturday 1st September
Year 3 will be taking part in some challenges on the Jungle Gym low ropes course on Tuesday as their entry Boarders trip: Muaklek by train
point to the IPC Shaping up topic! We are very excited. Please bring long trousers to wear for this event.
Year 4 have an exciting Entry Point planned for our first IPC Unit entitled ‘Active Planet’.
Students will be learning about and setting up a Disaster Relief Centre in response to a
pretend volcanic eruption and earthquake that suddenly 'happens' during our IPC lesson.
Stay tuned.
Year 5 will begin their IPC topic "Classical Civilisations: The Great, The Bold, and the Brave".
In this unit the children will be learning about the civilisations of Ancient Greece and
Rome, and the impact of these classical civilisations on both the past and the present. For
the entry point, the children will be taking on the role of ‘classical architects’ and will be
recreating some of the famous and most celebrated buildings from Ancient Greece and
Ancient Rome.
Can all parents / authorised collectors please
Year 6 will have their entry point for Myths and Legends on Thursday. Year 6 need to bring
ensure that they wear their id cards whilst on the
in newspaper beforehand in preparation for the event.
school site. This is to support our safeguarding
Year 1 and 2 have already completed their
policy across the whole school site.
entry point this week. They started their IPC
unit ‘We Are What We Eat’ by playing a taste
Can any parent who has not sent Ms Keng on
testing game. The children were fed a surprise
reception the information required for the id
food whilst blindfolded and then asked to
cards please do so ASAP.
describe how it tasted and guess what it was.
All the children were very brave and enjoyed
eating all the left over dried fruits. All Year 1
and Year 2 are looking forward to learning
where food comes from and how to keep our
bodies healthy over the coming term.
Parental Handbook
The English version of the updated Parent Handbook for the 2018—2019 academic year has been issued this week. A Thai version will follow
electronically once the translation has been completed. Could all parents please read the policy documents and return the accompanying reply slips by
31 August 2018 - thank you.
ID cards
Thank you to all parents who have rapidly provided the information for the id cards to be produced. A reminder that these need to worn when you
come onto the school site please. If you have not yet been issued with a card please sign in at reception where you will be issued with a visitor badge.
After School Activities
After school activities will take place after school from next week - Monday 27th August. There has been a very positive response and I am very pleased
to see so many students taking part in a range of clubs and activities. The activities allocated have been posted on the noticeboard and each student will
be given a letter with their allocated activities on it today to take home. If you have any queries, please contact Mr Paul on pauln_ky@sis.edu .

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2018-2019 รายงานข่าวฉบับที่ 2: วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
กระผมดร.เควิน ไฮแลนส์ มีความยินดีและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้เข้ามาพบและทาความรู้จักกับ
กระผมตลอดสัปดาห์นี้
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับดร.อเล็กซานเดอร์ วอลเลอร์ (อเล็กซ์) ที่ได้สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผลงานวิจัยเรื่อง “Environmental Ethics and Renewable Energy
Education” และความสาเร็จของดร.อเล็กซ์ในครั้งนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสาหรับนักเรียน ในเรื่อง“การเรียนรู้
ตลอดชีพ” นอกจากนี้ กระผมยังได้ทราบว่าดร.อเล็กซ์มีโอกาสพบกับศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย
University of Sovereign Nations จากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย และเป็นที่น่ายินดีว่าดร.อเล็กซ์ ผู้ซึ่ง
พร้อมด้วยคุณวุฒิและการอุทิศตนเพื่อการสอน จะยังคงสอนนักเรียนที่โรงเรียนฯของเราต่อไป ในช่วงปีการศึกษานี้
หลักสูตรนานาชาติระดับประถมศึกษา (International Primary Curriculum: IPC)

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม—วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม
กิจกรรมเข้าชมรมหลังเลิกเรียน
Year 5 เริ่มเรียนวิชา IPC เรื่อง ‘Classical Civilisations:
The Great, The Bold, and the Brave’
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม
Year 3 เริ่มเรียนวิชา IPC เรื่อง ‘Shaping up’
Year 4 เริ่มเรียนวิชา IPC เรื่อง ‘Active Planet’
วันพุธที่ 29 สิงหาคม

คือองค์ประกอบหลักของการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาใน
รายวิชาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ตลอดจนกระบวนการฝึกทักษะและคุณลักษณะที่สาคัญ รวมถึงองค์
ความรู้ในด้านการอ่านเขียน การทางานร่วมกับผู้อื่นและการปรับตัว ซึ่งครูจะนาเสนอ ‘ประเด็นหลัก’ ในแต่ละหน่วยความรู้ และนักเรียนจะใช้
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม
เวลาศึกษาบางบทเรียนตลอดครึ่งภาคเรียน หรือหนึ่งภาคเรียน เมื่อนักเรียนศึกษาเรียนรู้จบหน่วยความรู้นั้นๆ ซึ่งเรียกว่า exit point นักเรียนก็ Year 6 เริ่มเรียนวิชา IPC เรื่อง ‘Myths and Legends‘
จะได้จัดแสดงผลงานของตนเอง ซึ่งโรงเรียนฯจะเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมชมผลงานนักเรียนต่อไป นอกจากนี้ โรงเรียนฯยังจะจัดส่งข้อ มูล
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม
ข่าวสารเกี่ยวกับ IPC ให้ท่านทราบต่อไปด้วย
การจัดการศึกษาในหลักสูตร IPC มีรายละเอียดดังนี้

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน
กิจกรรมสาหรับนักเรียนประจา: นั่งรถไฟไปมวกเหล็ก

Year 3 จะได้ผจญภัยในฐานฝึก Jungle Gym ทุกวันอังคาร และเรียนรู้เรื่อง Shaping up ซึ่งนักเรียนได้รับอนุญาตให้
เตรียมกางเกงขายาวมาใช้เพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว
Year 4 จะได้เรียนรู้เรื่อง ‘Active Planet’ การบรรเทาภัยพิบัติ การจาลองการประทุของภูเขาไฟ และจาลองสถานการณ์
แผ่นดินไหวฉับพลัน
Year 5 จะได้ เ รี ย นรู้ เ รื่ อ ง ‘Classical Civilisations: The Great, The Bold, and the Brave’ กล่ า วคื อ การศึ ก ษา
เกี่ยวกับอารยธรรมของกรีกโบราณและโรม รวมถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากอารยธรรมนั้นๆทั้งในอดีตและปัจจุบัน นอกจากนี้
นักเรียนยังจะได้จาลองสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิคที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมกรีกโบราณและโรมด้วย
Year 6 จะได้เรียนรู้เรื่อง Myths and Legends (ตานานและนิทานปรัมปรา) ทุกวันพฤหัสบดี และจะต้องนาหนังสือพิมพ์
มาเพื่อจัดเตรียมการแสดงผลงานด้วย
นักเรียนระดับชั้น Year 1 และ 2 ได้เริ่มเรียนวิชา IPC แล้วในสัปดาห์นี้ ในเรื่อง ‘We Are What We Eat’ ด้วยเกมชิม
รสชาติ โดยวิธีการเล่นคือ ให้นักเรียนปิดตาและอธิบายรสชาติและคาดเดาสิ่งที่นักเรียนได้ลิ้มรส นักเรียนต่างเล่นเกมอย่าง
สนุกสนาน และรับประทานผลไม้แห้งร่วมกัน ทุกคนต่างรอคอยการเรียนรู้ว่าอาหารมีที่มาอย่างไร และอาหารประเภทใดที่
มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ผู้ปกครองจะต้องติดบัตรประจาตัวผู้ปกครองทุกครั้งทีเ่ ข้า
มาภายในบริเวณโรงเรียนฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนฯ
หากท่านใดยังไม่ได้ดาเนินการ ขอความกรุณาท่านติดต่อ
Ms. Keng เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยเร็วที่สุด

คู่มือผู้ปกครอง
โรงเรียนฯทาการจัดส่งคู่มือผู้ปกครองฉบับภาษาอังกฤษภายในสัปดาห์นี้ และจะจัดส่งฉบับภาษาไทยถึงผู้ปกครองต่อไป ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองศึกษารายละเอียดของนโยบายที่จัดส่งไปพร้อมกับคู่มือ
และนาส่งเอกสารที่ท่านลงนามรับทราบ ถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนฯ ภายในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561—ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
บัตรประจาตัวผู้ปกครอง
ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือในการจัดส่งรูปถ่ายและชื่อของผู้มีสิทธิ์รับ-ส่งนักเรียน ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองติดบัตรประจาตัวเมื่อเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนฯ สาหรับท่านที่ยังไม่ได้รับบัตร
ประจาตัว ขอความกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อรับบัตรผู้มาติดต่อเป็นการชั่วคราว
กิจกรรมหลังเลิกเรียน
กิจกรรมเข้าชมรมหลังเลิกเรียนจะมีขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม เป็นต้นไป กระผมมีความรู้สึกยินดีที่นักเรียนหลายคนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียน โรงเรียนฯได้ประกาศรายขื่อ
สมาชิกชมรมต่างๆ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และนักเรียนจะได้รับเอกสารจากโรงเรียนฯเป็นรายบุคคลด้วย หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติด ต่อสอบถามคุณครูพอล หรืออีเมลถึง pauln_ky@sis.edu
ในวันและเวลาทาการ
ดร.เควิน ไฮแลนส์

ครูใหญ่

