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Election Success!
Last week, mirroring the national election, students and staff at St. Stephen’s voted who would be the
leader of the school council. Five candidates stood and all spoke at assembly about their values and
priorities. Justin was voted chair with 80 votes and Ja was voted vice-chair with 50 votes.
Congratulations to both of them.
The Tempest
On Wednesday 27th March Year 8 and Year 9 performed
The Tempest in the first of our Key Stage 3 productions of
the year. They coped with the ancient Shakespearean
English extremely well and should be very proud of
themselves. Thank you to all of the cast for their hard
work and to Mr Joe who directed the play, Dr Nigel who
provided a lot of support in rehearsals and Ms Amanda
who was in charge of the set.

Monday 1st - Friday 5th April

Monday 1st April
Year 1-2 trip to Elephant Sanctuary
Tuesday 2nd April
Year 4 Exit point - in class only
Wednesday 3 April
Thursday 4th April
Year 3 Exit point - class presentations
Year 5 Exit point - class presentations
Year 1-2 Exit point - pool party
Friday 5th April
Songkran Festival Day
Year 6 Exit point space movie for class only
Year 9 and Sixth Form Options Fair and
Meetings
Summer Camp Meeting
End of Term

Primary News
KG learnt about shadows this week. They went outside in
the sunshine, and using dinosaurs, cars and superhero
toys, they experimented with their shadows. This week in
Year 1 and Year 2 the children have been learning how to
use a camera or a phone to take a photo. They learnt the
key vocabulary associated with photography and went
out into the school grounds to take photos of their friends. Year 3 have planned an experiment to
find out the best conditions for growing plants. They will let you know the results! For IPC this week,
Year 4 finished their posters highlighting their trip to Don Muang Airport. All the posters are displayed
outside the Year 4 classroom and students invite everyone to come down and take a look! Next week,
their Exit Point will happen on Tuesday in the afternoon. Year 5 have started to plan an imaginary trip to Africa to explore its biomes. They used
Google Earth and atlases this week to make a model of Africa, so that they can make a presentation outlining the plan for the trip. We have also
included the main geographical features of Africa in our map, like The Nile River and
Mt. Kilimanjaro. Year 6 have researched a topic of interest about England and
composed a magnificent poem for the 'Our World’ project. In IPC they were
astronauts with a special mission on Mars. As a team, they had to consider which six
items would be the most useful to take and why.
Songkran Day
We will be celebrating Songkran Day on Friday 5 April. Parents are welcome to attend
the morning ceremony with the monks, which will start at 07.30. Students will require
their swimming gear and towel on this day.
Year 9 Options and Sixth Form Options Fair
On Friday 5 April there will be presentations on Year 9 options at 12:40 and the Sixth
Form at 13:05. A combined Year 9 and Sixth Form Options Fair will be open between
13:00 to 14:15. Year 9 parents should attend the options talk and Year 10 / Year 11
parents are recommended to attend the sixth form talk. All Year 9 to Year 11 parents
are invited to attend the Options Fair.

Students may be picked up from 14.15
on Friday 5 April.

End of Term
Students may be picked up from the end of Period 6 on Friday April 5 from 14.15. We
return to school on Monday 22 April for Term 3.
The Howling Gibbon Summer Camp
Students aged 8—13 are invited to attend The Howling Gibbon Summer Camp, hosted at St. Stephen’s International School, Khao Yai from
Sunday 30 June to Saturday 13 July. The schedule, led by the Head of Outdoor Education, Mr Alex Moxon, will include adventurous activities and
a sports programme. More information may be found on The Howling Gibbon website at www.howlinggibbon.com/summer-camp . All parents
are also invited to the Summer Camp Presentation on Friday 5 April at 14.15; Mr Alex Moxon will present about the Summer Camp.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2018-2019 รายงานข่าวฉบับที่ 27: วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
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การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนและบุคลากรใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานสภานักเรียนจากผู้สมัครจานวน 5 คน ซึ่งต่างได้รับโอกาสในการนาเสนอนโยบาย
ในที่ประชุมรวม ทั้งนี้ ผลปรากฎว่า Justin ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับที่ 1 ด้วย 80 คะแนน และ Ja ได้อันดับที่ 2 ด้วย 50 คะแนน
ขอแสดงความยินดีกับประธานและรองประธานสภานักเรียนทั้ง 2 คน
การแสดงละครเวที The Tempest
เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม นักเรียน Year 8 และ 9 ทาการแสดงละครเวทีเรื่อง The
Tempest นักเรียนแสดงเป็นคนอังกฤษโบราณได้อย่างสมบทบาท และควรมีความ
ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง
ขอขอบคุณนักแสดงทุกคนที่ทุ่มเทให้กับการแสดง รวมไปถึงคุณครูโจเซฟ บรอดฟุต
ผู้กากับการแสดง และดร.ไนเจล วูดเวิร์ด ผู้ช่วยผู้กากับ รวมถึงคุณครูอะแมนด้า
วิลเลียมสัน ผู้กากับฉากการแสดง

วันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน
Y1-2 ทัศนศึกษา ณ กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย
วันอังคารที่ 2 เมษายน
Year 4 Exit point - ในชั้นเรียน
วันพุธที่ 3 เมษายน

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน
นักเรียน Kindergarten เรียนรู้เรื่องเงา โดยนาหุ่นไดโนเสาร์ รถยนต์ของเล่น และ
Year 3 Exit point - นาเสนอข้อมูลในชั้นเรียน
ตุ๊กตาซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆ มาประกอบการเรียนรู้กลางแจ้ง
Year 5 Exit point - นาเสนอข้อมูลในชั้นเรียน
นักเรียน Year 1 และ 2 เรียนรู้การใช้กล้องหรือกล้องในโทรศัพท์เพื่อถ่ายรูป
Year 1-2 Exit point - pool party
นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เรียนรู้คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ และผลัดกัน
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน
ถ่ายรูปเพื่อนๆ อย่างสนุกสนานที่สวนหย่อมของโรงเรียนฯ
กิ
จ
กรรมวั
น
สงกรานต์
นักเรียน Year 3 ทาการทดลองเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดสาหรับการปลูกพืช และจะ
Year 6 Exit point space movie - ในชั้นเรียน
รายงานผลให้ทุกคนทราบต่อไป
การประชุมชี้แจงข้อมูลการเปิดหลักสูตร Sixth Form และ
นักเรียน Year 4 ทาโปสเตอร์เกี่ยวกับกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ท่าอากาศยาน
Options สาหรับผู้ปกครองที่สนใจและนักเรียน Year 9
นานาชาติดอนเมือง และนาเสนอบนบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียน ขอเชิญ
การนาเสนอข้อมูล Summer Camp
ชวนทุกท่านร่วมชมผลงานของนักเรียนด้วย นอกจากนี้ นักเรียนจะมีกิจกรรม Exit Point ในบ่ายวันอังคารที่จะถึงนี้ด้วย
นักเรียน Year 5 เริ่มเขียนโครงการศึกษาระบบชีวนิเวศและการท่องเที่ยวในฝันในแอฟริกา ด้วยการใช้ Google Earth และสมุดแผนที่วาดผังของ ปิดภาคเรียนที่ 2
แอฟริกา เพื่อกาหนดเส้นทางการท่องเที่ยว โดยนักเรียนได้ปักหมุดสถานที่สาคัญทางภูมิศาสตร์ในแอฟริกา เช่น แม่น้าไนล์ เทือกเขาคิลิมั นจาโร
ลงบนแผนที่ฉบับของนักเรียนด้วย
นักเรียน Year 6 ศึกษาค้นคว้าวิชาภาษาอังกฤษ โดยเลือกเรื่องตามความสนใจของตนเอง และแต่งกลอนในแนวคิด ‘Our World’ ในวิชา IPC นักเรียนสวมบทบาทเป็นมนุษย์อวกาศ เพื่อปฏิบัติภารกิจบนดาว
อังคาร และระดมความคิดเพื่อเลือกสิ่งของ 6 อย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการนาติดตัวไปดาวอังคาร พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
กิจกรรมวันสงกรานต์
โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมสงกรานต์ประจาปี ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 หากท่านมีความประสงค์จะร่วมพิธีทาบุญตัก
บาตรในตอนเช้า ขอความกรุณาเดินทางมาถึงโรงเรียนฯ ในเวลา 07.30 น. นักเรียนและครูจะร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล
สงกรานต์โดยการสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส (ลายดอกไม้ หรือลายไทย) ตามความสะดวกและเหมาะสม ทั้งนี้ นักเรียนจะได้
เล่นน้าสงกรานต์ตามประเพณี ดังนั้น นักเรียนจึงควรเตรียมเสื้อผ้าสารองเพื่อผลัดเปลี่ยนหลังจากเล่นน้าเสร็จ
การประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร Sixth Form และการเลือกวิชาเรียนสาหรับนักเรียน Year 9
ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน โรงเรียนฯ จะจัดการนาเสนอข้อมูลเรื่อง Options Talk สาหรับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น
เยียร์ 9 ในเวลา 12.40 น. และเรื่อง Sixth Form ในเวลา 13.05 น. นอกจากนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นเยียร์ 9 –11 รวมถึงท่านผู้ปกครองที่สนใจ เข้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร Sixth Form และการ
เลือกวิชาเรียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 14.15 น. ณ ห้องเรียนรวม (Study Hall) ด้วย

ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายนนี้ ท่านผู้ปกครองสามารถรับนักเรียน
กลับบ้านได้ในเวลา 14.15 น. เป็นต้นไป

ปิดภาคเรียนที่ 2
ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายนนี้ ท่านผู้ปกครองสามารถรับนักเรียนกลับบ้านได้ตั้งแต่เวลา 14.15 น. หรือหลังจบคาบเรียนที่ 6
โรงเรียนฯ จะเปิดทาการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2561-2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
ค่ายฤดูร้อน The Howling Gibbon Summer Camp
โรงเรียนฯ จะจัดค่ายฤดูร้อน หรือ Summer Camp สาหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 8 ถึง 13 ปี ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 30
มิถุนายน ถึงวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 นาโดยนายอเล็กซานเดอร์ โมซอน หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร ซึ่ง
summer Camp จะมุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะการผจญภัยและการกีฬาให้แก่นักเรีนย ท่านสามารถศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.howlinggibbon.com/summer-camp
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Summer Camp ณ ห้อง C4 ตั้งแต่เวลา 14.15 น. เป็นต้นไป

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

