
Friday, 18th August 

 

 

 
 
It hardly seems possible that we are at the end of the second week of term already.  Students and staff 
have been busy in lessons and everyone has settled down well into the new academic year. 
 

Parent Information Meeting and Coffee Morning 
On Wednesday 19th September we will be holding a Parent Information Meeting and Coffee Morning.   
This will take place immediately after Flag.  There will be an opportunity to be introduced to new staff and 
for some key school news and developments to be introduced by the Head of Campus and discussed.  It 
would be great to see as many parents as possible at the event.   A written invite to the event with 
additional details will be sent closer to the occasion. 
 

Parent Teacher Association 
St. Stephen’s International School has its own parent teacher association called SPTA (St. Stephen’s 
International School Parent Teachers Association).  SPTA provides a forum for communication between the 
school and the parent body.  It also serves an important role in supporting the school at major events and 
in some cases fund raising for specific items that will benefit students in school.  There will be a SPTA 
meeting immediately after the Parent Information Meeting on Wednesday 19th September.  The elections 
of new officials for the SPTA will be discussed at this meeting, so I hope that as many parents as possible 
will be able to attend.     
 

IPC Entry Points 
Many of our primary classes have taken part in their IPC Entry Points this week. 
Year 3 had a fantastic introduction to IPC. Their entry point for the 'Shaping up’ topic included team 
building games on the low ropes jungle gym course. The children really enjoyed these activities and they 
are very excited for the rest of the topic.  

Year 4 had a fantastic Entry Point for our IPC topic Active Planet! Students built a Disaster Relief Centre 

and role-played caring for an injured person (see photo). A big 'thank you' goes out to Mr Alex from the 
Howling Gibbon for lending his time and expertise!  
Year 5 have been learning about the civilisations of Ancient Greece and Rome, and the 
impact of these classical civilisations on both the past and the present. For the entry point, 
the children have taken on the role of ‘classical architects’ and recreated some of the 
famous and most celebrated buildings from Ancient Greece and Ancient Rome.  They have 
had a lot of fun whilst doing this. 
Year 6 have been busy researching and planning a costume for a Greek God or Goddess. 
On Friday students will make our stunning designs from newspaper and strut in character 
down a catwalk for our Myths and Legends entry point.  Expect pictures next week…. 
 
Parental Handbook 
Please note that the correct phone number for the school on page 15 should be 044 365 
507 or 044365508. An updated English version of the Parental Handbook will be emailed 
to parents at the same time as when the Thai version is issued. 
 
 

MidYIS / YELLIS tests 
We are planning for students in Year 7  to take MidYIS tests next week.  Students in Year 
10 will take YELLIS tests.  Any students in Year 8 and Year 9 who previously missed the 
MidYIS test will also sit it.  These assessments help measure ability and potential in a 
number of different areas and provide information that assist teachers in their teaching.  
No preparation is required or expected for these assessments and they will be conducted 
in most cases during students normal computing/ICT lessons.  

 

    Year 3 IPC Entry Point Shaping Up’ 

                          
 
 
 
 
 
 
 

 Year 5 IPC Entry Point ‘Classical Civilisations: The   
      Great, The Bold, and the Brave’ 

                 Year 4 IPC Entry Point ‘Active Planet’ 

 

Monday 3rd September 
Anti-bullying week begins 
 

Tuesday 4th September 
 

Wednesday 5th September 
MidYIS Tests—Year 7 

Thursday 6th September 
YELLIS Tests—Year 10 
 

Friday 7th September 
 

Saturday 8th September 
Boarders trip: Chok Chai Farm 

 
 
  
 

Monday 3rd - Saturday 8th September 

 
 
 
Can all parents / authorised collectors please 
ensure that they wear their id cards whilst on the 
school site.  This is to support our safeguarding 
policy across the whole school site. 
 
Can any parent who has not sent Ms Keng on 
reception the information required for the id 
cards please do so ASAP.  
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สัปดาห์ท าการที่ 2 ก าลังจะสิ้นสุดลง ทั้งครูและนักเรียนต่างก็ปรับตัวเข้าสู่การเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ได้เป็นอย่างดี 

การประชุมผู้ปกครอง 

ในวันพุธที่ 19 กันยายน หลังพิธีเคารพธงชาติ โรงเรียนฯขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนฯ 

และแนะน าตัวบุคลากรใหม่ น าโดยกระผม ดร.เควิน ไฮแลนส์ ครูใหญ่ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสามารถสละเวลาอันมีค่า เพื่อเข้าประชุม

ในวันดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนฯ จะน าส่งหนังสือเชิญประชุมอย่างเป็นทางการ ในเร็วๆนี้ 

ชมรมครูและผู้ปกครอง 

โรงเรียนฯ มีชมรมครูและผู้ปกครอง ในนาม SPTA (St. Stephen’s International School Parent Teachers Association) ซึ่งจะเป็น

สื่อกลางระหว่างโรงเรียนฯและผู้ปกครอง และยังมีบทบาทส าคัญต่อกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนฯ ตลอดจนระดมทุนเพื่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

ต่อนักเรียนด้วย ทั้งนี้ ในวันพุธที่ 19 กันยายน หลังจากการประชุมผู้ปกครองเสร็จสิ้นลงแล้ว จะมีการประชุมชมรม SPTA เพื่อเลือกต้ังประธาน

ชมรมฯและชี้แจงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย โรงเรียนฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี 

การเร่ิมเรียนหลักสูตร IPC 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเริ่มเรียนหลักสูตร IPC แล้วในสัปดาห์นี้ 

Year 3 เริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยม ในหัวข้อ ‘Shaping up’ ด้วยกิจกรรม team building ณ สนามฝึกพละก าลังของโรงเรียนฯ นักเรียนท า

กิจกรรมอย่างสนุกสนาน และต่ืนเต้นกับเนื้อหาวิชาเรียน ที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป 

Year 4 เองก็เริ่มต้นได้ดีเช่นกัน ในหัวข้อ ‘Active planet’ นักเรียนมีโอกาสจ าลองการประทุของภูเขาไฟ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ตาม

รูปภาพด้านล่างนี้) ขอขอบคุณ Mr. Alex จากฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร (The Howling Gibbon Outdoor Education Centre) ผู้เป็น

วิทยากรให้ความรู้แก่ในนักเรียน 

Year 5 ได้เริ่มศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมของกรีกโบราณและโรมัน รวมถึงสิ่งต่างๆที่เกิดข้ึนจากอารยธรรมนั้นๆ ทั้งใน

อดีตและปัจจุบัน  นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เริ่มศึกษาแบบ ‘สถาปัตยกรรมคลาสสิค’ และเริ่มสร้างแบบจ าลอง

สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมกรีก-โรมัน นักเรียนต่างลงมือปฏิบัติจริงกันอย่างสนุกสนาน 

Year 6 ใช้เวลาตลอดสัปดาห์ในการศึกษาข้อมูล และวางแผนเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของเทพเจ้ากรีก ซึ่งในวันศุกร์นี้ 

นักเรียนจะน ากระดาษหนังสือพิมพ์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และร่วมกิจกรรมเดินแบบโชวผ์ลงาน ทั้งนี้ โรงเรียนฯจะ

น าภาพกิจกรรมมาแสดงในสัปดาห์ต่อไป 

คู่มือผู้ปกครอง 

ส าหรับข้อมูลการติดต่อโรงเรียนฯ ในหน้า 15 ของคู่มือผู้ปกครอง เบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนฯ สาขาเขาใหญ่ คือ  

044 65 507 หรือ 044 365 508  ทั้งนี้ โรงเรียนฯจะจัดส่งคู่มือภาษาอังกฤษฉบับแก้ไข พร้อมกับฉบับภาษาไทยต่อไป  

การสอบ MidYIS/YELLIS  

ในสัปดาห์หน้า นักเรียน Year 7 จะสอบ MidYis และ Year 10 สอบ YELLIS  ส่วนนักเรียน Year 8 และ 9 ซึ่งยังไม่เคย

สอบมาก่อน จะต้องท าการสอบ MidYis  ด้วย ซึ่งการสอบดังกล่าว เป็นการวัดความสามารถในการเรียนรู้ในหลายๆด้าน 

เพื่อให้คุณครูสามารถน าผลสอบของนักเรียน มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ทั้งนี้ การสอบจะมีข้ึนในระหว่าง

คาบเรียนวิชา ICT 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 3 กนัยายน 

สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านการรังแก 

วันอังคารที่ 4 กนัยายน 

วันพุธที่ 5 กันยายน 

การสอบ MuidYIS—Year 7 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 

การสอบ YELLIS—Year 10 

วันศกุร์ที่ 7 กนัยายน 

วันเสาร์ที่ 8 กนัยายน 

นักเรียนประจ าทัศนศึกษา ณ ฟาร์มโชคชัย 

วันจันทร์ท่ี 3—วันนเสาร์ท่ี 8 กันยายน 2561 

 

 

ผู้ปกครองจะตอ้งติดบัตรประจ าตวัผู้ปกครองทุกครั้งทีเ่ข้า
มาภายในบริเวณโรงเรียนฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม

นโยบายรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนฯ  

หากท่านใดยังไม่ได้ด าเนนิการ ขอความกรณุาท่านติดต่อ 

Ms. Keng เจ้าหน้าที่ประชาสัมพนัธ์ โดยเรว็ที่สุด  

 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 

ดร.เควิน ไฮแลนส ์
      ครูใหญ ่

2018-2019 รายงานข่าวฉบับที ่3: วนัจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 

Year 4 IPC Entry Point ‘Active Planet’ 

Year 3 IPC Entry Point Shaping Up’ 

Year 5 IPC Entry Point ‘Classical Civilisations: The   
      Great, The Bold, and the Brave’ 


