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Friday, 18th August

Primary

Monday 4th - Saturday 9th February

Monday 4th February
Tuesday 5th February

The Nursery students have started learning the Phase 2 sounds. In relation to the sound being learnt, the Chinese New Year
children made some toy telephones. KG brought in their bikes and scooters this week to practise their gross
Wednesday 6th February
motor skills. They all had great fun riding around and sharing their bikes with friends. This week Year 1 and St. Stephen’s Got Talent—Talent Show
2 children have been reading The Swallow's Journey. They have been mapping out the swallow's migration No after school activities today.
path from South Africa to England, learning the past tense words used repeatedly in the story and learning
Thursday 7th February
how to include conversations in their version of the story. Year 3 have been continuing their study of
dinosaurs. In art they made fossils of dinosaur footprints from clay and learned how the way the dinosaurs Y3 IPC Trip to Korat Fossil Museum
walked affected the footprints. Year 4 had a very successful 'launching' of the boat that Matthew made.
Friday 8th February
They had a great discussion on how it was built and the materials and the design that were used. Finally,
Year 4 practised their communication skills by visiting each primary classrooms to personally invite students
Saturday 9th February
to have a look for themselves at the 'mysterious' object in the pool. It was a very delightful learning Boarders Trip: Minigolf
experience. For the IPC topic 'Full Power', Year 5 used the circuit equipment to answer five difficult
challenges, and then recorded their solutions using symbols in
a diagram. They also investigated and made predictions about
what materials will conduct electricity, and then tested the
materials. Year 6 are training to be astronauts this week. They
are getting a taster of the tests NASA put real trainees through.
So far children have experienced small spaces in the
claustrophobia test, carrying out a task with a reduced amount of oxygen in their bodies in the oxygen test
and they have had a Russian language lesson. All tremendous fun. Who will be astronaut of the class?

Chinese New Year
We will be celebrating the Chinese New Year on Tuesday 5th February. All students are
encouraged to wear traditional Chinese dress - parents can join in too. Parents are invited
to attend the Chinese Lion Dance event, which will take place on the main field
immediately after Flag. Students will be in normal lessons period 2—period 4. After a
special Chinese New Year Dinner at lunchtime there will be special Chinese activities in the
afternoon culminating in a short performance.
St. Stephen’s Got Talent
There will also be an opportunity for students to perform on Wednesday 5th February at
our talent show, which starts at 15:30 in the Study Hall. Students from primary and
secondary will be taking part. Parents are warmly invited to attend.

The next parent information meeting is on 14
February at 14:00.
Mobile phones should not be heard or seen
during the school day. Can parents please ensure
that they do not try to contact their child by
phone during the school day. If there is an
urgent message please contact Reception.

U13 Basketball News
On Tuesday 29th January, the Under
13 Boys Basketball Team played the
best game they have ever played
against Pak Chong Secondary. They
lost the game by a score of 28-11, but
they played together as a team, never
gave up, and tried their best; that’s
teamwork,
perseverance
and
enthusiasm! Baskets were scored by Otto, Airbus, Soda, Ten, and Tangtae. Their coaches were very
proud of all twelve boys! The team plays again on Tuesday, February 5th against Roong Aroon
School.
Parent Meetings and End of Half Term
Unbelievably, we are already approaching the end of our first half term back of 2019. Primary parent meetings will be taking place from Monday 11
February until Wednesday 13 February. Meetings for secondary and boarding parents will be on Thursday 14 February. There is also a parent
information meeting on Thursday 14 February at 14:00. As Friday 15 February is a teacher CPDL day the school will be
closed to students and the end of this half term for students is Thursday 14 February.
Dr Kevin Hylands

Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2018-2019 รายงานข่าวฉบับที่ 20: วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ระดับชั้นประถมศึกษา

Friday, 18th August

วันจันทร์ที่ 4 - วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์
ในสัปดาห์นี้ นักเรียน Nursery เริ่มเรียนเรื่องเสียง Phase 2 และประดิษฐ์โทรศัพท์ของเล่น
นักเรียน Kindergarten นาจักรยานมาโรงเรียนฯ เพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว นักเรียนต่างรู้สึกสนุกกับการขี่จักรยานกับเพื่อนๆ
นักเรียน Year 1 และ 2 ได้สร้างแผนที่แสดงการอพยพของฝูงนกนางแอ่นจากประเทศแอฟริกาใต้สู่ประเทศอังกฤษ และเรียนไวยากรณ์เรื่อง past
tense จากเรื่องราวที่นักเรียนได้อ่าน แล้วเรียนรู้วิธีการสร้างบทสนทนาในรูปแบบของตนเอง
นักเรียน Year 3 เรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์ และสร้างผลงานศิลปะจากดินให้เป็นซากฟอสซิลและรอยเท้าไดโนเสาร์ นักเรียนได้เรียนรู้ว่าไดโนเสาร์เดิน
และทิ้งร่องรอยของฝีเท้าอย่างไร
นักเรียน Year 4 ลอยเรือที่น้อง Matthew ประดิษฐ์ขึ้นได้สาเร็จ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเรือประดิษฐ์นั้นทาจากวัสดุชนิดใด รวมถึง
การออกแบบและสร้างขึ้นได้อย่างไร นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยการเข้าไปเชิญชวนนักเรียนในชั้นเรียนต่างๆ เป็นรายบุคคล
ให้มาดูวัตถุปริศนาที่สระว่ายน้า นี่คือประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีอีกรูปแบบหนึ่ง

วันตรุษจีน
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์
การประกวด St. Stephen’s Got Talent
งดกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์
Year 3 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์
กิจกรรมสาหรับนักเรียนประจา: มินิกอล์ฟ

นักเรียน Year 5 เริ่มบทเรียนวิชา IPC เรื่อง ‘Full Power’ และใช้อุปกรณ์แก้โจทย์
เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าทั้ง 5 ข้อได้สาเร้จ จากนั้นนักเรียนบันทึกวิธีการและสร้าง
สัญลักษณ์บนแผนภาพ นอกจากนี้ นักเรียนยังได้สารวจและคาดเดาว่าวัสดุชนิดใดบ้าง
ที่เป็นตัวนาไฟฟ้า และทาการทดลองกับวัสดุเหล่านั้น
นักเรียน Year 6 อยู่ในระหว่างฝึกฝนการเป็นนักบินอวกาศและได้รับบททดสอบ
เช่นเดียวกับนักปฏิบัติการฝึกหัดขององค์การ NASA ทั้งยังได้ทาทดสอบความกลัวที่
แคบ การทางานในขณะที่ร่างกายมีปริมาณก๊าซออกซิเจนลดลง และเรียนภาษารัสเซียเบื้องต้น นักเรียนสนุกกับทุกๆ กิจกรรมในสัปดาห์นี้
มาลองทายกันดูว่าใครจะได้เป็นนักบินอวกาศมือหนึ่งของชั้น Year 6?
วันตรุษจีน
โรงเรียนฯ จะจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ นักเรียนและท่านผู้ปกครองสามารถแต่งกาย
ตามประเพณีจีนมาโรงเรียนฯ
นอกจากนี้ หลังพิธีเคารพธงชาติ ขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมการแสดงเชิดสิงโต ณ สนามฟุตบอล จากนั้น นักเรียนจะกลับ
เข้าชั้นเรียนตามปกติในคาบเรียนที่ 2-4
นักเรียนจะได้รับประทานอาหารกลางวันตามแบบประเพณีจีนและร่วมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นโดยภาควิชาภาษาจีน
การประกวด St. Stephen’s Got Talent
ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ จะมีการประกวดการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน เริ่มตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ
ห้องเรียนรวม (Study Hall) โรงเรียนฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองมีสนใจเข้าร่วมรับชมการประกวดด้วย

การประชุมชี้แจงข้อมูลสาหรับผู้ปกครองจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี
ที่ 14 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

นักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวในโรงเรียนฯ
การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี
ตลอดวันทาการ ดังนั้น ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองงด
เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ตัวแทน
ติดต่อสื่อสารกับบุตรหลานทางโทรศัพท์ส่วนตัวในเวลาเรียน
นักกีฬาทีมชายได้เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล
สาหรับกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน กรุณาติดต่อฝ่าย
เยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี ในครั้งนี้ทีมโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์
นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ พบกับโรงเรียน
ปากช่อง (มัธยม) ซึ่งเป็นฝ่ายเอาชนะทีมโรงเรียน
นานาชาติไปได้ด้วยคะแนน 28-11 แต้ม ทั้งนี้
ผู้ฝึกสอนได้เห็นถึงการทางานเป็นทีม ความไม่ย่อท้อ
ความมุ่งมั่นพยายาม ความกระตือรือร้นของนักกีฬา
และน้อง Otto น้อง Airbus น้อง Soda น้อง Ten และน้อง Tangtae ยังมีโอกาสทาคะแนนให้ทีมด้วย
ทีมผู้ฝึกสอนมีความภาคภูมิใจในตัวแทนนักกีฬาทั้ง 12 คน และยังจะส่งเสริมให้ทีมลงแข่งขันอีกครั้งในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่ งทีมโรงเรียนนานาชาติจะพบกับโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
การประชุมผู้ปกครองและครู และการปิดครึ่งภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561-2562
โรงเรียนฯ ดาเนินการเรียนการสอนมาจนใกล้จะปิดครึ่งภาคเรียนที่ 2 แล้ว และการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและคุณครูป ระจาชั้นจะมีขึ้นในระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันพุธที่ 13
กุมภาพันธ์นี้ สาหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและนักเรียนประจา สามารถเข้าพบคุณครูในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ นอกจากนี้ ยังจะมีการ
ประชุมชี้แจงข้อมูลในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม โรงเรียนฯ จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสาหรับครูและบุคลากรในวันศุกร์ที่ 15
ดร. เควิน ไฮแลนส์
กุมภาพันธ์ ดังนั้น โรงเรียนฯ จึงจะทาการเรียนการสอนวันสุดท้ายของครึ่งภาคเรียนที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์นี้
ครูใหญ่

