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Primary News
This week Nursery and KG went to go and see a tractor. They
climbed on it and pretended to be driving it to a farm. In Year 1 and
Year 2 the children have been busy putting the finishing touches to
their buildings and practising for their exit point next week. Year 3
have been learning more about dinosaurs, including an exciting trip
to Korat Fossil Museum. In IPC, students in Year 4 have finished
putting up their display about ancient Egypt. They invite you to take
a look at the hand-made and hand-painted cartouches on display in
the corridor. The students challenge parents, students and staff to
see if they can decipher each name written in 'hieroglyphics'. Year
5 constructed a board game challenge using circuit boards, so that
if the questions are answered correctly, a light or buzzer will turn
on. Next week, for the Full Power Exit Point, they have invited
different classes in to play the games. They have also discussed
how electricity is used everyday, and came up with ways to try to
save electricity by being more efficient with their energy usage.
Year 6 have gained confidence drawing angles accurately and
measuring angles using a protractor. They have had fun using all of
the clues in triangles, quadrilaterals and compound shapes to find
the missing angles. Inspired by the novel Cosmic, powerful two
word sentences have been composed when learning about building
tension.

Monday 11th - Friday 15th February

Monday 11th February
Primary parent meetings
Tuesday 12th February
Year 4 IPC Exit Point
Sports Day for Year 7 to Year 11
Primary parent meetings
Wednesday 13th February
Sports Day for KG and Year 1 to Year 6
Primary parent meetings
Thursday 14th February
Year 1 / Year 2 IPC Exit Point
Year 5 IPC Exit Point
Year 6 IPC Exit Point Trip to P.I.M. University
Bangkok
Secondary and boarding parent meetings
No after school activities today

U13 Basketball News
On Tuesday the Under 13 Boys Basketball Team played their final
game at the Pak Chong Cup Basketball Tournament. With two
quick baskets from Airbus, and a long three pointer from Tangtae,
Friday 15th February
the team was off to a blazing start, leading 7 - 2. Unfortunately, the
Teacher INSET Day—School closed to students
Roong Aroon School team was strong and fast as lightning. In the
end, we lost the game. The coaches and all thirteen players were
extremely pleased with this year's showing, which everyone agreed, was much better than last year. The team will be back to the tournament next year
because they will not give up! Well done team!
Chinese New Year
The students had a wonderful time on Tuesday for the Chinese New Year. For the first time
ever we hosted a Chinese Lion Dance on site. Everyone enjoyed the drums, dancing and
acrobatics! Taking photographs at the end with the lion and Chinese characters was fun
too! It was great seeing everyone dressed up in traditional Chinese clothes, or the red
theme. Thank you to the many parents who got involved—it was great to see you all.
Some photographs can be seen on the second page of this bulletin.
St. Stephen’s Got Talent
This week we had our first 'St. Stephen's got Talent' talent show! It was a fantastic event
with lots of talented students taking part. Everyone who took part was brilliant and it was a
really enjoyable show. The winners were as follows: Secondary 1st Place: 6teen band
including Matilda, Feda, Justin, Pimmy, Ja, Sarm and Mikey. Primary 1st place Lulla playing
the flute. Secondary 2nd place: Pii and Amy dancing and singing, Primary 2nd place Cattia
and Proud with their piano/draw act. Well done to everyone who took part.
Year 3 IPC Visit to Korat Fossil Museum
Year 3 had a fantastic visit to the Petrified Wood Museum in Korat. They learnt lots about
fossils and really enjoyed the day.

There are no after school activities on
Thursday 14 February. Most after school
activities will run as usual on Monday to
Wednesday. Please refer to the recent
letter home for activities that will not run
because of consultation meetings with
teachers.
After school activities will resume as usual
at the start of next half-term on Monday 25
February.

Parent Meetings and End of Half Term Arrangements
Primary parent meetings will be taking place from Monday 11 February until Wednesday
13 February. As usual sheets are on classroom doors to sign up on. Meetings for secondary
and boarding parents will be on Thursday 14 February. There is no appointment system on
Thursday. 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. The next half term starts on Monday 25 February.
Sports Day
We will be running our Sports Days activities next week. Parents are very welcome to come and watch. Please do remember to bring your id badges.
The competition day and times are listed below: KG, Year 1 and Year 2: Wednesday - 08:10 to 10:55.
Year 3 to Year 6:
Wednesday - 10.15 to 11.55
Year 7 to Year 11:
Tuesday - 08:10 to 10:10

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2018-2019 รายงานข่าวฉบับที่ 21: วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
ในสัปดาห์นี้นักเรียน Nursery และ KG ได้เห็นรถแทรกเตอร์ของจริง และปีนขึ้นไปนั่ง
เหมือนกาลังขับเข้าไปสารวจไร่ - นักเรียน Year 1 และ 2 พยายามสร้างตึกจาลองให้สาเร็จ
และเตรียมตัวสาหรับการนาเสนอผลงานในงาน Exit Point ในสัปดาห์หน้า
นักเรียน - Year 3 สนุกสนานกับการเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์ และได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน - นักเรียน Year 4 สร้างผลงานเกี่ยวกับอียิปต์โบราณ และ
ประดับตกแต่งที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียน นอกจากนี้ ยังมีเกมให้ทุกคนร่วมไขรหัส
ลับที่เขียนอยู่ในอักษรอียิปต์โบราณด้วย - นักเรียน Year 5 สร้างบอร์ดเกมโดยใช้แผงวงจร
ไฟฟ้า ซึ่งเมื่อมีการตอบคาถามที่ถูกต้อง ระบบจะแสดงสัญญานไฟขึ้น ในสัปดาห์หน้า
นักเรียนจะนาเสนอผลงานเรื่อง Full Power ในงาน Exit Point และจะเชิญนักเรียนจาก
ระดับชั้นอื่นๆ ร่วมเล่นเกมด้วย นอกจากนี้ นักเรียนยังได้รวมกลุ่มสนทนาเรื่องการใช้ไฟฟ้า
ในชีวิตประจาวัน และหาแนวทางประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีต่างๆ - นักเรียน Year 6
ฝึกสร้างมุมชนิดต่างๆ ด้วยการใช้ไม้โปรแทกเตอร์ซึ่งสามารถวัดขนาดของมุมได้แม่นยาขึ้น
นักเรียนต่างสนุกสนานกับการใช้รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม หรือรูปผสม เพื่อหามุมที่
หายไป นอกจากนี้ นักเรียนยังได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือเรื่อง Cosmic ในการ
ช่วยกันคิดค้นประโยคสาคัญๆ จากการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างความตึงเครียด
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วันจันทร์ที่ 11 - วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์
การประชุมครูและผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษา
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์
Year 1 / Year 2 IPC Exit Point
Year 4 IPC Exit Point
การแข่งขันกีฬานักเรียน Year 7 to Year 11
การประชุมครูและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์
การแข่งขันกีฬานักเรียน KG - Year 1 - Year 6
การประชุมครูและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์
Year 5 IPC Exit Point
Year 6 ทัศนศึกษา ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
การประชุมครูและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและ
นักเรียนประจา
งดกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา - โรงเรียนฯ ไม่เปิดทาการ
เรียนการสอนสาหรับนักเรียน

การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ตัวแทนนักกีฬาทีมชายได้เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน
อายุไม่เกิน 13 ปี ในรอบตัดเชือก ซึ่งน้อง Airbus สามารถเปิดเกม 2 ลูกได้อย่างรวดเร็ว
ตามด้วย 3 คะแนนจากน้อง Tangtae จบเกมแรกด้วยคะแนน 7-2 แต่ในท้ายที่สุดทีม
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาก็สามารถตีตื้นขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและเอาชนะไปได้ในที่สุด
ผู้ฝึกสอนยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬา และมีความภาคภูมิใจในผลงานของทีม
นักกีฬาของเรา ซึ่งดีขึ้นมากในแต่ละปี ทีมนักกีฬายังคงไม่ย่อท้อและจะกลับไปร่วมการ
แข่งขันอีกครั้งในปีหน้า โรงเรียนฯ ขอชื่นชมและเป็นกาลังใจให้นักกีฬาทุกคนสู้ต่อไป!

วันตรุษจีน
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โรงเรียนฯ จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เริ่มต้นด้วยการแสดง
เชิดสิงโตเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ทุกคนชื่นชอบเสียงกลอง การเต้น และการแสดงกายกรรม นักเรียนต่างสนุกสนานกับการถ่ายภาพร่วมกับสิ งโตและแป๊ะยิ้ม โรงเรียนฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือของ
ผู้ปกครองและนักเรียนในการร่วมแต่งกายตามแบบประเพณีจีน และท่านยังสามารถชมภาพบางส่วนได้ในหน้าถัดไป
การประกวด St. Stephen’s Got Talent
โรงเรียนฯ จัดการประกวด ‘St. Stephen’s Got Talent’ ขึ้นและมีความยินดีที่นักเรียนหลายคนให้ความสนใจสมัครเข้า
ร่วมประกวดความสามารถพิเศษ ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคนมีความตั้งใจและสร้างความประทับใจให้ผู้ชมอย่างมาก ผู้ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา: การแสดงดนตรีจากวง 6teen (พี่ Matilda พี่ Feda พี่ Justin พี่ Pimmy พี่
Ja พี่ Sarm และพี่ Mikey) ระดับประถมศึกษา: การแสดงเดี่ยวฟลูตจากน้อง Lulla และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
ระดับชั้นมัธยมศึกษา: การแสดงเต้นประกอบการร้องเพลงจากพี่ Pii และ พี่ Amy ระดับชั้นประถมศึกษา: การแสดง
เปียโน / วาดภาพ จากน้อง Cattia และน้อง Proud
ขอชื่นชมผู้เข้าประกวดทุกคนที่ทาการแสดงได้อย่างยอดเยี่ยม
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน Year 3 ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
นักเรียน Year 3 เดินทางไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฟอสซิล ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราขสีมา นักเรียนได้
ความรู้และความสนุกสนานอย่างมากจากการเดินทางไปทัศนศึกษาในครั้งนี้

โรงเรียนฯ ขอประกาศงดกิจกรรมหลังเลิกเรียนในวัน
พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ทั้งนี้ ในระหว่างวันจันทร์ที่ 11
ถึงวันพุธที่ 13 จะมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนบางส่วน
ดาเนินการตามปกติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ตามหนังสือนาส่ง เรื่องเชิญประชุม ซึ่งโรงเรียนฯ ได้จัดส่งถึง
ท่านผู้ปกครองล่วงหน้าแล้ว

การประชุมผู้ปกครองและครู และการปิดครึ่งภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561-2562
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและคุณครูประจาชั้นจะมีขึ้นในระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันพุธที่ 13
กุมภาพันธ์นี้ ท่านผู้ปกครองสามารถแจ้งความประสงค์การนัดหมายเวลาเข้าพบครูได้ที่ใบตอบรับ ซึ่งติดไว้หน้าชั้นเรียน
กิจกรรมหลังเลิกเรียนจะดาเนินการตามปกติหลังเปิดครึ่ง
สาหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและนักเรียนประจา สามารถเข้าพบคุณครูในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์
ภาคเรียนที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์นี้
ซึ่งไม่มีระบบจองเวลานัดล่วงหน้า
นอกจากนี้ ยังจะมีการประชุมชี้แจงข้อมูลในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม โรงเรียนฯ จะจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสาหรับครูและบุคลากรในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์
ดังนั้น โรงเรียนฯ จึงจะทาการเรียนการ
สอนวันสุดท้ายของครึ่งภาคเรียนที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ และจะเปิดทาการเรียนการสอนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์นี้
การแข่งขันกีฬา
ในสัปดาห์หน้านี้ โรงเรียนฯ จะจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน และขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่สนใจ เข้าร่วมชมและให้กาลังใจบุตรหลานด้วย
อย่างไรก็ตาม ขอความกรุณาทุกท่านติดบัตรประจาตัวผู้ปกครอง หรือบัตรผ่านชั่วคราวด้วย
ตารางการแข่งขัน มีดังนี้
KG, Year 1 และ Year 2: วันพุธที่ 13 - เวลา 08:10 น. to 10:55 น.
Year 3 - Year 6:
วันพุธที่ 13 - เวลา 10.15 น. to 11.55 น.
Year 7 - Year 11:
วันอังคารที่ 12 - เวลา 08:10 น. to 10:10 น.

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่
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