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Primary
This week Kindergarten and Reception have started a new unit called 'Once Upon a Time'.
They have been reading Jack and the Beanstalk and retelling the story using puppets. Year
1 and Year 2 have been using their knowledge about the life of Florence Nightingale to
write questions they would have liked to ask, had she still been alive. Some of the children
'hot seated' as the character - and were confident in role playing the part of that very
important and influential lady. Year 3 students have begun their new topic 'The Nature of
Life.' They have examined different animals and plants in their habitats, and learnt how
they can be classified and sorted into groups. In Year 4 English this week, the children had
fabulous fun using alliteration in their writing as part of our new poetry unit. The class
enjoyed reading aloud poems from various cultures and learnt some Korean traditions. In
mathematics, the children continued with the challenging task of converting measurements
mm, cm and m. Year 5 started a new computing unit called 'We are web developers' in
which pupils will work together to create a website using Google Sites explaining online
safety and responsible online behaviour. Also this week, they analysed how Google orders
pages in search results using an algorithm called 'Page Rank'. They acted as 'web crawlers'
in a simulation to discover that the pages with the highest number of links are the most
popular pages. Year 6 have thoroughly enjoyed their introduction to our new IPC Unit - Fit
For Life - which is all about being fit and healthy. They have planned, designed and then run
their own version of a wacky obstacle course, and they have been finding out all about
heart rates and how they are affected by exercise. They've been getting to grips with
fractions in maths and using all four mathematical
operations, and they have started a new persuasive writing
unit in English.

Monday 24th – Saturday 29th February

Monday 24th February
Tuesday 25th February
Wednesday 26th February
Sports Day—Secondary (08:00 to 10:00)
Sports Day—Key Stage 2 (10:15 to 12:00)
Thursday 27th February
Sports Day—Key Stage 1 and EY (08:00 to
09:20)
Friday 28th February
Saturday 29th February
Dorm Trip—Major Cinema Pak Chong

Year 4 Trip to Suvarnabhumi Airport Museum
As part of the Year Four's entry point for the new IPC topic, 'Gateways to the World', the class
was lucky enough to travel to Bangkok to
visit the Suvarnabhumi Airport Museum. The
children were given a tour which focused on
the history of domestic air transportation as
well as the construction of Suvarnabhumi
International Airport. There were happy
faces all round when the students were given
donuts and a keychain as souvenirs!
Year 10 / Year 11 Geography Field Trip
KS4 Geographers visited Khao Yai
National Park this week to collect data
in preparation for their exam. They
investigated the impact of tourism in
the national park by collecting traffic
counts, questionnaires, quality of the
environment surveys and litter surveys.
They will analyse their data in the
classroom, however, they found that the quality of the environment in the
park is good but tourists leave behind lots of litter. We collected over 190
pieces of litter in 10 minutes which we disposed of properly back at school.

Make sure you come to school in your PE kit
on Sports Day and bring your school
uniform to change into.
Literary week starts on Monday 1 March
and World Book Day is Thursday 5 March.
Make sure that you have your costumes for
World Book Day—the theme is fantasy.

Sports Day
Our rescheduled Sports Day will take place next week. Secondary will be on Wednesday 08:00 to 10:00, Key Stage 2 on
Wednesday from 10:15 to 12:00 and Key Stage 1 and Early Years on Thursday from 08:00. Parents are warmly invited to come
and support.
Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2019-2020 รายงานข่าวฉบับที่ 22: วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

Friday, 18th August
ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
ในสัปดาห์นี้ นักเรียน Kindergarten เริ่มบทเรียนเรื่อง ‘Once Upon a Time’ และอ่านนิทานเรื่อง Jack and
Beanstalk จากนั้น นาเรื่องราวมาเล่านิทานโดยใช้ตุ๊กตามือประกอบการเล่าเรื่อง
นักเรียน Year 1 และ 2 นาข้อมูลจากเรือ่ งราวของ Florence Nightingale มาตั้งคาถามที่ตนเองสนใจ โดยสมมติว่าเธอ
ยังมีชีวิตอยู่ นอกจากนี้ นักเรียนบางคนได้สวมบทบาทเป็น Florence Nightingale และแสดงบทบาทสาคัญได้อย่าง
มั่นใจด้วย
วันจันทร์ที่ 24 - วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์
นักเรียน Year 3 เริ่มบทเรียนเรื่อง ‘The Nature of Life’ นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างของสัตว์กับพืช และ
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์
จาแนกชนิดหรือประเภทของสัตว์และพืชออกเป็นกลุ่มต่างๆ
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์
นักเรียน Year 4 สนุกกับการใช้สัมผัสอักษรมาใช้ในการแต่งกลอนในวิชาภาษาอังกฤษ และอ่านบทกลอนจาก
หลากหลายแหล่งวัฒนธรรม รวมถึงวัฒนธรรมเกาหลีด้วย ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนฝึกแก้โจทย์ปัญหาการแปลงค่าของ
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์
หน่วยวัดต่างๆ เช่น มิลลิเมตร เซนติเมตร และเมตร เป็นต้น
การแข่งขันกีฬา - ระดับชั้นมัธยม (08.00-10.00)
นักเรียน Year 5 เริ่มบทเรียนเรื่อง ‘We are web developers’ ซึ่งนักเรียนได้ทดลองสร้างเว็บไซต์โดยใช้แอพลิเคชั่น
Google Site เพื่ออธิบายเรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมบนโลกออนไลน์
การแข่งขันกีฬา - KS2 (10.15-12.00)
นอกจากนี้ นักเรียนยังศึกษาเรียนรูว้ ิธีการเรียกผลลัพธ์การค้นหาของ Google โดยใช้กระบวนการอัลกอริทึ่มชื่อเรียกว่า
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์
‘Page Rank’ นักเรียนสวมบทบาทเป็น ‘web crawlers’ ซึ่งค้นพบว่าเพจที่ได้รับความนิยมสุงสุดคือเพจที่มีลิ้งค์มากทีส่ ุด
นักเรียน Year 6 สนุกกับการเริ่มบทเรียนเรื่อง ‘Fit For Life’ ซึ่งเกี่ยวกับการออกกาลังกายและรักษาสุขภาพ นักเรียน
การแข่งขันกีฬา - KS1 และ EY (08.00-09.20)
ออกแบบและวางแผนด่านกีดขวางในรูปแบบของตนเอง จากนั้น วัดอัตราการเต้นของหัวใจหลังจากการออกกาลังกาย
วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์
ส่วนในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนฝึกแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนและบวกลบคูณหาร ในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนเริม่
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์
ฝึกการเขียนเชิญชวน
กิจกรรมสาหรับนักเรียนประจา: ชมภาพยนตร์ ณ
Major Cinema Pak Chong

นักเรียน Year 4 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นักเรียน Year 4 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบการเรียนรู้บทเรียนเรื่อง ‘Gateways to
the World’ ซึ่งนักเรียนได้รับฟังการบรรยายประวัติความ
เป็นมาของกิจการขนส่งทางอากาศ ตลอดจนโครงการ
ก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ นักเรียนสนุกกับ
การเรียนรู้ รับประทานขนมโดนัท และได้รับพวงกุญแจเป็น
ที่ระลึก

นักเรียน Year 10 - 11 ทัศนศึกษา ประกอบการ
ในวันที่มีการแข่งขันกีฬา นักเรียนแต่งกายด้วยชุดกีฬามา
โรงเรียนฯ และนาเครื่องแบบนักเรียนมาผลัดเปลี่ยนหลังจาก
เรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์
เสร็จสิ้นกิจกรรม
นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกอบการเรียนรู้วิชา
สัปดาห์ Literary Week จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2563
ภูมิศาสตร์ เพื่อเก็บข้อมูลและเตรียมความพร้อม
โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมวัน World Book Day ในวัน
สาหรับการสอบวัดความรู้ นักเรียนศึกษาผลกระทบ
พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 นักเรียนแต่งกายตามแบบตัว
ละครในหนังสือที่ชื่นชอบในธีม แฟนตาซี
ของการท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ โดยการ
เก็บสถิติยานพาหนะที่ผา่ นเข้าออกอุทยาน สร้าง
แบบสอบถาม ตลอดจนการสารวจคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมและปริมาณขยะ จากนั้น นักเรียนนาข้อมูลมาวิเคราะห์ในชั้นเรียนพบว่าคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่นักท่องเที่ยวก็ทิ้งขยะไว้จานวนมาก นักเรียนเก็บขยะได้ 190 ชิ้นใน 10 นาที และนาขยะกลับมาคัดแยกทิ้งอย่างเหมาะสมทีโ่ รงเรียนฯ
การแข่งขันกีฬาประจาปี
การแข่งขันกีฬาประจาปี จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา การแข่งขันจะมีขึ้นในวันพุธ เวลา 08.00 น. ถึง
10.00 น. สาหรับระดับช่วงชั้นที่ 2 เวลา 10.15 - 12.00 น.
สาหรับระดับช่วงชั้นที่ 1 และ Early Years การแข่งขันจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ดังนั้น ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมชมการแข่งขันและให้กาลังใจนักกีฬาด้วย

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

