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World Poetry Week
The 21st of March was World Poetry Day. St. Stephen's celebrated a week of poetry from list poems
in Year 3 up to Mr Alex reciting from the Rime of the Ancient Mariner on World Water Day. Nearly a
hundred poems were on display this year that students had either chosen or selected. There were
poems in English, Thai and Chinese. We are now eagerly looking forward to Year 6's project work on
British and Thai landscapes and poetry. Thank you to all of you who contributed to this being another
successful exhibition of our students' talent.
UK University Professor Visits St. Stephen’s
We were honoured to host a visit from Prof Dudley
Shallcross of the University of Bristol on Friday 22 March.
He spoke to and answered questions from our secondary
students regarding the science of global warming and
the benefits of various renewable energy technologies.
He noted that technology alone is unlikely to reduce the
extent and impacts of climate so behavioural change is
also required. It
was a pleasure to
provide a forum where two other local international schools
could also bring some of their students. The event funded by
the British Council was also an opportunity for students to
hear about the benefits of doing advanced level study before
attending internationally recognised universities. Thank you
to Miss Nan and the science department for organizing and
hosting this event.

Monday 22nd - Saturday 26th April

Monday 22nd April
Start of Term 3
Tuesday 23rd April
Wednesday 24th April
Deadline—Year 9 Option Forms
Thursday 25th April
Friday 26th April
House Colour Event: Y3 - Y6: Water polo
Y7 / Y8 Trip to Ayutthaya
Saturday 27th April

Boarders trip: Pak Chong Treasure Hunt

Year 9 Options and Sixth Form Options Fair
The first combined Year 9 and Sixth Form Options Fair took place on the last day of term. Students and parents were able to find out more
about the subjects that can be studied in the next stage of their education. Thank you
to all those who attended and took part. Year 9 Options forms are due in on
Wednesday 24 April.

Primary News
This week the Year 1 and 2 children have
been using different methods to memorize
the poem 'The Owl and the Pussycat' by
Edward Lear. They will finish the week by
After School Activities for Term 3 start from
reciting the famous poem to the Year 3
Monday 22nd April.
children. Year 3 had a fantastic Exit point for
their 'Nature of Life' topic. They worked as
Year 9 Options forms need to be returned to
teams to prepare a poster and presentation
Dr. Kevin by Wednesday 24 April.
about life cycles, habitats and plants. They
produced some fantastic work, presented well and worked well as teams. Come and
see their fantastic posters outside Y3 classroom. This week in IPC, Year 4 watched an
interesting and informative documentary about the daily happenings at the
international airport in Cardiff, England. Students witnessed unexpected delays,
maintenance issues, upgrades and improvements made to the airport. Next term,
students will study a new IPC topic entitled Paintings, Pictures and Photographs. This
week Year 5 wrapped up their IPC unit called 'What a Wonderful World' by sharing
their work via Skype video chat with Year 5 SIS BKK. They presented a plan for a class trip to Africa that visits Africa's three major biomes and
other special geographical landmarks such as the River Nile and Victoria Falls. This week Year 5 wrapped up their IPC unit called 'What a
Wonderful World' by sharing their work via Skype video chat with Year 5 SIS BKK. They presented a plan for a class trip to Africa that visits
Africa's three major biomes and other special geographical landmarks such as the River Nile and Victoria Falls. Year 6 have put their knowledge
of gravity and air resistance to the test by working in teams to design protection to enable their egg to land safely when dropped from the top of
a school tower. In addition, they thought carefully about how they could slow the fall down as scientists did for the Mars Rover landings. The
class had great fun and learnt a great deal participating in the Egg Drop Challenge.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2018-2019 รายงานข่าวฉบับที่ 28: วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

Friday, 18th August

สัปดาห์กวีนิพนธ์สากล
วันที่ 21 มีนาคม เป็นวันกวีนิพนธ์สากล โรงเรียนฯ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนตั้งแต่ Year 3 ขึ้นไป แต่งบทกลอนที่เกี่ยวข้อง
กับ Rime of the Ancient และวันน้้าโลก โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนกว่า 100 บทกลอน ทั้งบทกลอนที่เป็นภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และภาษาจีน นอกจากนี้ ทุกท่านยังจะได้ชมผลงานการประพันธ์ของนักเรียน Year 6 ในเร็วๆ นี้ด้วย
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวนี้ ให้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
วันจันทร์ที่ 22 - วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

วิทยากรพิเศษจากประเทศอังกฤษ
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา โรงเรียนฯ ได้รับเกียรติจาก Professor
Dudley Shallcross จากมหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ ในฐานะวิทยากร
พิเศษ ร่วมกับ British Council เพื่อบรรยายความรู้ ให้แก่นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ในหัวข้อสภาวะโลกร้อนและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค้าถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน
เปิดภาคเรียนที่ 3 ประจ้าปีการศึกษา 2561-2562
วันอังคารที่ 23 เมษายน
วันพุธที่ 24 เมษายน

Professor Dudley
Shallcross กล่าวว่า
เทคโนโลยีเพียงอย่าง
เดียว คงไม่สามารถที่จะ
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศของโลกได้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
มนุษย์นั้นก็เป็นสิ่งจ้าเป็นด้วย
ทั้งนี้ โรงเรียนฯ มีความยินดีที่โรงเรียนนานาชาติในเขตพื้นที่ใกล้เคียงจ้านวน 2 โรงเรียน
ให้ความสนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วย
การบรรยายในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก British Council โดยในโอกาสเดียวกันนี้ นักเรียนยังได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมส้าหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาระบบนานาชาติต่อไปด้วย ขอขอบคุณคุณครูนันทนา ไฮแลนส์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ส้าหรับการ
จัดบรรยายพิเศษในครั้งนี้

ก้าหนดส่งแบบฟอร์มเลือกวิชาเรียนของนักเรียนYear 9
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน
Year 3-6 แข่งขันโปโลน้้า
Year 7-8 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน
กิจกรรมส้าหรับนักเรียนประจ้า: เกม Treasure Hunt ในเขต
อ้าเภอปากช่อง

การประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร Sixth Form และการเลือกวิชาเรียนสาหรับนักเรียน Year 9
ในวันท้าการสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนฯ จัดการน้าเสนอข้อมูลเรื่อง Options Talk และการเปิดท้าการสอนหลักสูตร Sixth Form ส้าหรับนักเรียน Year 9 รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ นักเรียน Year 9 จะต้องส่งแบบฟอร์มการเลือกวิชาเรียน ภายในวันพุธที่ 24 เมษายนนี้
ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
นักเรียน Year 1 และ 2 ได้พยายามคิดค้นวิธีที่ช่วยในการจดจ้าบท
กลอนเกี่ยวกับ ‘The Owl and the Pussycat’ โดย Edward
Lear และจะท่องบทกลอนที่เป็นที่รู้จักดีให้พี่ๆ Year 3 รับฟังในสุด
สัปดาห์นี้
นักเรียน Year 3 จบหน่วยการเรียนรู้ หรือ Exit point ในหัวข้อ
‘Nature of Life’ ด้วยการน้าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์แสดงวัฎ
จักรชีวิต ถิ่นที่อยู่ และพืช นักเรียนช่วยกันน้าเสนอในรูปแบบ
บรรยายกลุ่ม และจัดแสดงผลงานไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า
ห้องเรียน
นักเรียน Year 4 ติดตามสารคดีเกี่ยวกับสนามบินในเมือง Cardiff ประเทศอังกฤษ ซึ่งพบและจัดการกับอุปสรรครายวัน
เช่น ความล่าช้าของการบิน การซ่อมบ้ารุง การปรับปรุงและพัฒนาสนามบิน เป็นต้น ในภาคเรียนที่ 3 นักเรียนจะได้ศึกษา
เกี่ยวกับ การระบายสี ภาพ และการถ่ายภาพ
นักเรียน Year 5 แลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับนักเรียนของโรงเรียนฯ สาขากรุงเทพ ผ่านโปรแกรม Skype เรื่อง ‘What a
wonderful World’ นอกจากนี้ นักเรียนยังได้น้าเสนอแผนการท่องเที่ยวในแอฟริกาในชั้นเรียน รวมถึงข้อมูลด้านชีวนิเวศ
และสถานที่ส้าคัญเชิงภูมิศาสตร์ เช่น แม่น้าไนล์ และน้้าตกวิคตอเรีย เป็นต้น
นักเรียน Year 6 แบ่งกลุ่มท้าการทดลองเกี่ยวกับเรื่องแรงดึงดูดและแรงต้านลม ด้วยการพยายามปล่อยไข่จากชั้นบนสุดของ
อาคารเรียน ให้ตกลงพื้นโดยที่ไข่ไม่แตก นอกจากนี้ นักเรียนยังคงศึกษาเกี่ยวกับการจอดยานอวกาศ Mars Rover ต่อไป
นักเรียนทุกคนต่างสนุกกับโปรเจค Egg Drop Challenge อย่างมาก

มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22
เมษายน 2562
นักเรียน Year 9 น้าส่งแบบฟอร์มเลือกวิชาเรียนถึงดร.เควิน
ไฮแลนส์ ภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่
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Songkran Day
St. Stephen’s celebrated Songkran Day at the end of term on Friday 5th April. Following an early morning Buddhist ceremony led by nine
monks, there was an opportunity to ‘make merit’ by giving offerings to the monks. Later students had a range of competitions that they were
involved in and also took part in ‘splash events’. Everyone enjoyed the day. Thank you to the many parents who supported this event.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus
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วันสงกรานต์
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา โรงเรียนฯ จัดงานวันสงกรานต์ประจ้าปี ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีท้าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รู ป การละเล่นอย่างไทย การรดน้้าด้าหัวผู้ใหญ่ และการสาดน้้าตามประเพณี
ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

