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Innovedex Robotics Competition
St. Stephen’s Year 10 robotics team and
friends joined the Innovedex Robotic
Competition Thailand 2019 at Debsirin School
on Saturday 17th and Sunday 18th August
2019. Over 350 teams applied for the
Monday 2nd - Saturday 7th September
competition. Of these, only 75 teams were
accepted and our St. Stephen’s team was one
Monday 2nd September
of them! They spent the whole Saturday in
workshops training,
covering mechanics,
Tuesday 3rd September
electronics and software. On Sunday; the
Wednesday 4th September
competition day, the team were invited to
write an Arduino program to control the Arduino board and move the assembled car to kick the ball
Thursday 5th September
into the goal. With great determination and cooperation by our team, they successfully achieved
their goal by programming our car to move forward and touch the ball. They had a great time and
Friday 6th September
feel confident to develop useful Arduino programs and other skills such as communication, HCE: KS1 Art Competition
teamwork, problem solving and more. Significantly, taking part in this opportunity gives all the
Saturday 7th September
participants new experiences and challenges. The project will continue at St. Stephen’s After School
Boarding trip Khao Tiang—Cycling
Activity Robotic Club every Tuesday this term.
Primary News
This week the Kindergarten children started learning about Forests
and Woodlands. They enjoyed learning about hedgehogs and how
they use their spikes to protect themselves. Year 1 and Year 2
children have been learning more about the brain. They were really
interested to see how important the brain is to everything they do in
life. They have also been reading The Owl Babies. Today the children
performed the story in groups - such talent and such confident
speaking. Another super week has passed. Year 3 have been getting to know their new teacher Mr Paul W. Year
4 continued their Active Planet IPC topic, investigating the features of a volcano. They read a first-hand account
of an Icelandic farmer who survived the eruption
of Eyjafjallajkull in 2010. On Monday, Year 5
constructed the ancient structures of the Colosseum in
Rome and the Parthenon in Athens for their entry
point to the new IPC unit 'The Great, the Bold, and the Brave'. After that they
researched the ancient structures and created a multi-media poster using Google
Drawings. Year 6 have been really getting to grips with their science topic focused on
investigating solids, liquids and gases and the changing states of matter. The children
have been really enjoying their hands-on experiments and are very glad to hear that
we have much more to come.
Primary Homework
Primary homeroom teachers are now setting homework once a week, with a set date
to collect it. Each homeroom teacher will inform parents and students in their class
when this is and also when homework in any other subjects such as Mandarin will be
set and collected.

Could parents please remember to check
reading logs daily and homework planners
weekly and sign them—thank you.

School Photographs
Last year we had a hugely successful period for taking photographs in school and
many families also took the opportunity to have professional family photos taken.
Smile are once again coming to visit us and will be here on Tuesday 10 September and
Wednesday 11 September. Details will be in a letter to go home early this week.
Wai Kru
Our traditional Wai Kru ceremony will take place on Thursday 12 September. Parents are very welcome to attend—we would love to see you
there. An invitation letter will be with you in the first half of this week.
MidYIS and YeLLiS Tests
Well done to all of the students in Year 7 to Year 10 who have sat either MidYIS or YeLLiS tests this week. All of the students approached these
assessments very well.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2019-2020 รายงานข่าวฉบับที่ 3: วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562

Friday, 18th August
การแข่งขัน Innovedex Robotics Competition
นักเรียน Year 10 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภททีม ใน
รายการ Innovedex Robotics Competition Thailand 2019
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (กรุงเทพมหานคร) ในระหว่างวันเสาร์ 17
และวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ซึ่งโรงเรียนนานาชาติ
เซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ เป็นหนึ่งใน 75 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกให้
เข้าร่วมการแข่งขัน จากผู้สมัครถึง 350 ทีม! โดยในวันเสาร์
นักเรียนได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งในด้านเครื่องยนต์
ไฟฟ้า และระบบปฏิบัติการหรือซอฟแวร์ จากนั้น นักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันจริงในวันอาทิตย์ เป็นการใช้โปรแกรม Arduino สัง่
การไปยังบอร์ดของ Arduino เพื่อย้ายรถประกอบไปดันลูกบอลเข้าประตู โดยทีมนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ คือการฝึกควบคุมรถให้ไปยังลูกบอลให้ได้ นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เสริมสร้างความมั่นใจในการพัฒนาการใช้
โปรแกรม Arduino รวมถึงพัฒนาทักษะการสื่อสาร การทางานร่วมกัน และการแก้ปัญหา เป็นต้น ทั้งยังได้รับประสบการณ์ที่ดีและท้าทาย
ความสามารถด้วย โรงเรียนฯ จะให้การสนับสนุนนักเรียนในชมรม Robotic ในทุกวันอังคารของภาคเรียนนี้

วันจันทร์ที่ 2 - เสาร์ที่ 7 กันยายน
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน
วันอังคารที่ 3 กันยายน
วันพุธที่ 4 กันยายน
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน
การแข่งขัน : ศิลปะระดับ KS 1
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน
กิจกรรมสาหรับนักเรียนประจา : ปั่นจักรยาน ณ เขายายเที่ยง

อาเภอสีคิ้ว
ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
ในสัปดาห์นี้ นักเรียน Kindergarten เรียนรู้เรื่อง Forests and Woodlands หรือป่าไม้ และสนุกกับ
การทาความรู้จักตัวเม่นหรือเฮดจ์ฮอก และการป้องกันตัวด้วยขนที่มีลักษณะเป็นหนามแหลมของมัน
นักเรียน Year 1 และ 2 เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสมอง นักเรียนให้ความสนใจกับความสาคัญของสมอง
ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ นอกจากนี้ นักเรียนยังได้อ่านเรื่อง The Owl Babies และแบ่งกลุ่มแสดง
บทบาทสมมติ - ทุกคนต่างมีพรสวรรค์ในการแสดง และมีความมั่นใจในการพูด และนี่คืออีกหนึ่ง
สัปดาห์ที่ผ่านไปรวดเร็วมาก
นักเรียน Year 3 ทาความรู้จักกับคุณครูประจาชั้นคนใหม่ Mr. Paul W.
นักเรียน Year 4 เรียนเรื่อง Active Planet ในวิชา IPC และเรียนรู้ลักษณะการประทุของภูเขาไฟ และอ่านเรื่องราวของชาวไอซ์แลน ผู้ค้นพบการประทุของภูเขา
ไฟ Eyjafjallajkull ในปี 2010
ในวันจันทร์ที่ผ่านมา นักเรียน Year 5 สร้างโคลิเซียมกรุงโรมและวิหารพาร์
เธนอนโบราณจาลอง ประกอบการเรียนวิชา IPC เรื่อง ‘The Great, the
Bold, and the Brave’ จากนั้น นักเรียนค้นคว้าข้อมูลเรื่องโครงสร้างแบบโบราณและนาเสนอข้อมูลผ่าน Google
Drawings
นักเรียน Year 6 เรียนเรื่องสถานะและการเปลี่ยนแปลงของสสาร ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ นักเรียนสนุกกับการ
ทดลองด้วยตนเอง

การบ้านของนักเรียนระดับ Primary
คุณครูประจาชั้นประถมศึกษาจะมอบหมายการบ้านให้นักเรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และจะแจ้งวันครบกาหนดส่งการบ้านให้
ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ รวมถึงการบ้านจากวิชาอื่น เช่น ภาษาจีน เป็นต้น
การถ่ายภาพ
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา กิจกรรมถ่ายภาพได้รับการตอบรับที่ดีมากจากหลายครอบครัว ดังนั้น โรงเรียนฯ จึงเชิญช่างภาพมือ
อาชีพจากบริษัท Smile เข้าให้บริการถ่ายภาพอีกครั้งในวันอังคารที่ 10 และวันพุธที่ 11 กันยายนนี้ โรงเรียนฯ จะจัดส่ง
รายละเอียดเพิ่มเติมถึงท่านผู้ปกครองในเร็วๆนี้

ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองช่วยลงความเห็นในสมุดบันทึก
การอ่าน (reading logs) ของบุตรหลานเป็นรายวัน
และสมุดบันทึกการบ้าน (homework planners)
เป็นรายสัปดาห์

พิธีไหว้ครู
ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู ประจาปี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน นี้
การสอบ MidYIS and YeLLiS Tests
นักเรียน Year 7 - 10 สอบ MidYIS และ YeLLis เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

