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Year 11 IGCSE Examinations
Year 11 will be starting their IGCSE examinations next week. We wish them good luck.
House Colour Event—Year 3 to Year 6
On Friday 26 April, Year 3 to Year 6 took part in a House Colour Event playing water polo. This was a
fun competition, which the students enjoyed.
Monday 29th April - Saturday 4th May

Year 9 Options
Thank you to all of the Year 9 students who have
returned their options forms for next year. There will be
a meeting with Dr Kevin on Tuesday 1 May to discuss
their options.

Monday 29th April
Tuesday 30th April
Primary FOBISIA trip
Wednesday 1st May

Deadline—Year 9 Option Forms
Primary News
This week Kindergarten had some tadpoles in their
Thursday 2nd May
classroom. They used the magnifying glasses to look
External examination season begins.
closely at them. The students wondered if they are going
IGCSE Biology examination (a.m.)
IGCSE Mathematics examination (p.m.)
to turn into toads or frogs? For home learning over the
holidays, the whole class all grew their 'magic bean'
Friday 3rd May
seeds and brought them back into class to show each
IGCSE Chemistry examination (a.m.)
other. Later on everyone will plant them outside. Kindergarten are also growing tomatoes seeds. The
Year 1 and Year 2 students had an exciting start to their IPC unit 'Flowers and Insects'. They observed
Saturday 4th May
live worms and crickets in the classroom and compiled a list of questions they would like to research. Boarders trip: Kayaking
Year 3 have been very busy creating a rain-forest in the classroom as part of their Entry point to the
IPC topic 'Saving the World'. This term, Year 4 are excited to begin their new IPC topic entitled
'Paintings, Pictures and Photographs'. They will kick off the topic with an exciting scavenger hunt that
will take place in school next Tuesday. Students will find hidden clues throughout the school and will
be tasked with assembling them to discover what is revealed. This week Year 5 had their Entry Point
for their new IPC topic, "They See the World Like This". By looking at travel brochures and asking people who are from other countries, the
students compiled a list of 'impressions' of Thailand. After that they made water colour paintings of their own personal impressions of Thailand.
The rest of the unit will be about exploring how we as artists can see and represent
the world around us.

Parental Questionnaire
We are keen to have some feedback on parents views of the school and will be
sending a link to an electronic questionnaire next week. We would appreciate it if you
could take the time to answer the questions as the results from the questionnaire will
inform some decisions that we will be taking next year.
In particular we are considering moving to tutor groups in secondary that are based
on year groups rather than house groups, and providing more contact between
students and their tutors in secondary. This could involve a slight change to the start
and end of the day. We feel that this will enable us to provide even better pastoral
support to the students. Also, students at St. Stephen’s in Bangkok all have a blazer as
part of their uniform from Year 1. We would like to know whether parents would like
this here in Khao Yai where it can be somewhat cooler than it is in Bangkok!

Year 9 - Individual options meeting with
Dr. Kevin on Wednesday 1 May.

Events this Term
Please note that there are a number of events coming up this term that you may be
interested to attend or know about:
Friday 17 May:
Monday 27 May:
Monday 10 June:
Wednesday 12 June:
Friday 21 June:
Saturday 22 June:
Wednesday 26 June:
Thursday 27 June:
Friday 28 June:
Friday 28 June:

Primary Production of Snow White
School Holiday (One day)
Secondary Examination Week (a few exams may take place
Year 3 Trip to Khao Yai National Park and overnight camp
KS3 Production 2: Macbeth
Summer Party
Market Day
EYFS / KS1 Awards
Parent Conferences
KS2—KS4 Awards

the previous week)

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2018-2019 รายงานข่าวฉบับที่ 29: วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

Friday, 18th August

การสอบ IGCSE ของนักเรียน Year 11
นักเรียน Year 11 จะเริ่มสอบ IGCSE ในสัปดาห์หน้า ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนโชคดี

การแข่งขันกีฬาสี - Year 3 - 6
ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน นักเรียน Year 3-6 ร่วมแข่งขันโปโลน้า โดยแบ่งทีมตามคณะสี นักเรียนทุกคนสนุกกับการแข่งขันมาก
การเลือกวิชาเรียนของนักเรียน Year 9
ขอบคุณนักเรียน Year 9 ที่น้าส่งแบบฟอร์มเลือกวิชาเรียนส้าหรับปีการศึกษา
หน้า ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ทังนี ดร.เควิน ไฮแลนส์ จะประชุมร่วมกับ
นักเรียนเป็นรายบุคคล ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

วันจันทร์ที่ 29 - วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน
วันอังคารที่ 30 เมษายน

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
นักเรียน Kindergarten เฝ้าสังเกตวงจรชีวิตของลูกอ๊อด ซึ่งเลียงไว้ในกล่อง
กระจกในชันเรียน ทุกคนรอคอยที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกอ๊อดเมื่อเจริญ
พันธุ์เป็นกบเต็มตัว นอกจากนี นักเรียนยังน้าเมล็ดพันธุ์ ‘magic bean’ กลับไป
เพาะที่บ้าน และน้ากลับมาปลูกที่โรงเรียนฯ และยังจะได้ปลูกต้นมะเขือเทศด้วย
นักเรียน Year 1 และ 2 ตื่นเต้นที่จะได้เรียนเรื่อง ‘Flowers and Insects’
นักเรียนได้เฝ้าสังเกตและตังค้าถาม เพื่อหาค้าตอบเกี่ยวกับวงจรชีวิตของหนอน
และจิงหรีดในชันเรียน
นักเรียน Year 3 ต่างคร่้าเคร่งที่จะสร้างเขตป่าดิบชืน (rain-forest) ในชันเรียน ตามหัวข้อ ‘Saving the World’
นักเรียน Year 4 เริ่มเรียนเรื่อง ‘Paintings, Pictures and Photographs’ และจะเล่นเกม scavenger hunt ในวันอังคารหน้า โดยเริ่มจากการ
หาค้าใบ้ตามจุดต่างๆของโรงเรียนฯ และท้าตามค้าสั่งจากค้าใบ้นันๆ เพื่อค้นหาของที่ถูกซ่อนอยู่
นักเรียน Year 5 เริ่มเรียนเรื่อง ‘They See the World Like This’ โดยการเรียนรู้จากแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่างๆ
การเรียนรู้ผู้คนที่มาจากต่างประเทศ และรวบรวมสิ่งน่าประทับใจในเมืองไทย นอกจากนี นักเรียนยังได้ระบายสีน้าลงบนภาพความประทับใจใน
เมืองไทยของตนเองด้วย จากนัน นักเรียนจะได้ค้นคว้าว่าถ้านักเรียนเป็นศิลปิน นักเรียนจะมองโลกและน้าเสนอมุมมองของตนเองเกี่ยวกับโลก
อย่างไร

ตัวแทนนักกีฬาร่วมการแข่งขัน FOBISIA ระดับประถมศึกษา
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม
เริ่มการสอบวัดความรู้
IGCSE ชีววิทยา (ภาคเช้า)
IGCSE คณิตศาสตร์ (ภาคบ่าย)
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม
IGCSE เคมี (ภาคเช้า)
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม
กิจกรรมส้าหรับนักเรียนประจ้า: พายเรือคายัค

แบบสารวจความคิดเห็นของท่านผู้ปกครอง
โรงเรียนฯ มีความประสงค์จะส้ารวจความคิดเห็นของท่านผู้ปกครองผ่านแบบส้ารวจออนไลน์ ซึ่งจะส่งถึงที่อยู่อีเมลซึ่งท่าน
แจ้งไว้กับทางโรงเรียนฯ ภายในสัปดาห์หน้า ทังนี ขอขอบคุณล่วงหน้าส้าหรับการสละเวลาของท่าน เพื่อตอบแบบส้ารวจ ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาโรงเรียนฯ ในปีการศึกษาหน้า
นอกจากนี โรงเรียนฯ ยังมีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงการแบ่งกลุ่มที่ปรึกษาของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษา จากระบบ
บ้านเป็นระบบชันเยียร์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงคุณครูที่ปรึกษาได้มากกว่าระบบเดิม อย่างไรก็ตาม นักเรียนของ
โรงเรียนฯ สาขากรุงเทพ ตังแต่ Year 1 ขึนไปนัน มีเสือคลุม (blazer) ของโรงเรียนฯ ทุกคน ดังนัน โรงเรียนฯ สาขาเขา
ใหญ่จึงจะเรียนสอบถามความคิดเห็นของท่านผู้ปกครองว่า ท่านมีความประสงค์ให้บุตรหลานมีเสือคลุมประจ้าตัวหรือไม่
ทังนี ด้วยสภาพอากาศที่เย็นกว่าในเขตกรุงเทพมหานคร นักเรียนสาขาเขาใหญ่ จึงมีโอกาสใช้เสือคลุมดังกล่าวบ่อยครังกว่า
นักเรียนสาขากรุงเทพ
กิจกรรมสาคัญประจาภาคเรียนที่ 3
กิจกรรมส้าคัญที่ก้าลังจะเกิดขึน มีดังนี
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน
วันพุธที่ 12 มิถุนายน
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน
วันพุธที่ 26 มิถุนายน
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม นักเรียน Year 9 ประชุมการเลือก
รายวิชาเรียนร่วมกับดร.เควิน ไฮแลนส์ (ครูใหญ่) เป็น
รายบุคคล

การแสดงละครเวที Snow White
โรงเรียนหยุด (1 วัน)
การสอบปลาย ของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษา (อาจมีการสอบล่วงหน้าบางวิชา)
นักเรียน Year 3 ทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
การแสดงของนักเรียน ช่วงชันที่ 3 ครังที่ 2: Macbeth
ปาร์ตีฤดูร้อน
กิจกรรมการออกร้าน Market Day
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน EYFS และช่วงชันที่ 1
การประชุมผู้ปกครอง
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน ช่วงชันที่ 2-4

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

