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School Holiday
Please remember that the school is closed on Monday 27 May for our half term minibreak. We will
be open on Tuesday 28 May as usual. We will also be closed on Monday 3 June in respect of the new
Queen’s birthday.
Primary News
This week in Year 1 and 2 the children have been investigating the different trees and plants on our
school site. They have observed similarities and differences in the flowers, leaves and tree bark and
collected petals to make perfume. Year 3 have been very busy writing descriptions of the rain forest.
The improvement from their first attempt is amazing! They have also finished some independent
research about their chosen rain forest animal and created spectacular posters to show what they
have learnt. In IPC this week, Year 4 students have begun painting the individual squares for the large
paper mural they are creating. The next steps will be to stitch the pieces together and finally blend
the squares so that the image approximates one large painting. This week Year 5 gave their computer
programming skills a boost by learning how to animate their names using Scratch. They also created
avatars of themselves to use for their profile pictures. Year 6 have started their transition to
secondary and are now having a number of specialist lessons in mathematics, English, science and
ICT, which they will continue to the end of term.

Monday 27th May - Saturday 1st June

Monday 27th May
School holiday - school closed.
Tuesday 28th May
IGCSE Business Studies (a.m.)
Wednesday 29th May
KG Swim morning
Year 5 IPC Trip—Khao Yai Art Museum
Thursday 30th May
Friday 31st May

VANDA Science Competition
Saturday 1st June
Well done to the recent St. Stephen’s students who competed at the VANDA competition at Anglo Boarders Trip—The Mall Korat
Singapore School. Matthew, Pim, Proud and Sky have all received Certificates of Participation and
were amongst the top 25 students in Thailand for their age groups. Well done to them all.
Swimming Gala
Well done to everyone who took part in the swimming gala this week. It was good to see the
students putting so much effort into the occasion and having a good time.

Primary Production of Snow White
Last Friday 17 May, all of the primary and kindergarten students combined to produce
an outstanding performance of Snow White. The performance, the third school
production this year, was well over one hour and packed with memorable moments.
Perhaps Snow White ‘dying’ because of eating durian was one of those as it raised one
of the biggest laughs! Thank you to the many parents who supported by both
attending and also by helping out with the costumes for this.

Secondary students should be revising for
their End of Year examinations. The
examination week is from Monday 10 June
to Friday 14 June.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจ้าสัปดาห์
2018-2019 รายงานข่าวฉบับที่ 33: วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
วันหยุดพิเศษ
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ ปิดทาการในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม และจะเปิดทาการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่ 28
พฤษภาคมนี้ จากนั้น โรงเรียนฯ จะปิดทาการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

Friday, 18th August

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
นักเรียน Year 1 และ 2 สารวจความแตกต่างระหว่างต้นไม้และพืชพันธุ์ในบริเวณโรงเรียนฯ และสังเกตความแตกต่างของดอกไม้นานาชนิด ใบไม้
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม - วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562
เปลือกไม้ และส่วนที่นามาทาน้าหอมจากธรรมชาติ
นักเรียน Year 3 ยังคงเขียนเกี่ยวกับเรื่อง rain forest และมีการปรับปรุงเนื้อความได้อย่างน่าประทับใจ! นอกจากนี้ นักเรียนยังศึกษาเกี่ยวกับ
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
สัตว์ในป่าดิบชื้นตามความสนใจเป็นรายบุคคล และวาดโปสเตอร์แสดงผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนฯ ปิดทาการ
ในวิชา IPC นักเรียน Year 4 เริ่มลงสีในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ จากนั้น นักเรียนจะต่อภาพของตนเองเข้ากับเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนเป็นภาพ
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม
จิตรกรรมขนาดใหญ่
นักเรียน Year 5 ใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม Scratch และสร้างสัญลักษณ์แสดงตนบนคอมพิวเตอร์ใช้เป็นรูปโปร
การสอบ IGCSE ธุรกิจศึกษา (ภาคเช้า)
ไฟล์ของตนเอง
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม
นักเรียน Year 6 เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน เพื่อก้าวสู่ระดับมัธยมศึกษา โดยเริ่มเรียนวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ นักเรียน KG ว่ายน้า
และ ICT
ผลการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ VANDA
น้อง Matthew น้อง Pim น้อง Proud และน้อง Sky ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์และติดหนึ่งใน 25 อันดับของผู้เข้า
แข่งขันทั่วประเทศไทย เมื่อเทียบตามระดับอายุของผู้เข้าแข่งขัน ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมในความสาเร็จของนักเรียนในครั้งนี้

นักเรียน Year 5 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เขาใหญ่
อาร์ตมิวเซียม
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม

วันเสาร์ที่ 1
กิจกรรมสาหรับนักเรียนประจา - เดอะมอลล์โคราช

การแข่งขันว่ายน้้า
ขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้าในสัปดาห์นี้
นักเรียนทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นและพยายามทาสถิติที่ดีที่สุด

การแสดงชุด Snow White
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทาการแสดงชุด Snow White ซึ่งนับเป็นการแสดง
ครั้งที่ 3 ของโรงเรียนฯ ในปีการศึกษานี้ การแสดงมีขึ้นเป็นเวลา 1 ชั่วโมงซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยฉากและบทบาทที่น่าจดจา
โดยเฉพาะฉากที่สโนว์ไวท์กาลังจะตายเพราะกินทุเรียนเข้าไปนั้นเรียกเสียงฮาได้ลั่นโรงเลยทีเดียว
โรงเรียนฯ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้เกียรติเข้าชมการแสดง และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนฯ รวมถึงให้ความ
อนุเคราะห์เครื่องแต่งกายของนักแสดง มา ณ ที่นี้

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาควรเริ่มทบทวนบทเรียน เพื่อ
เตรียมการสอบปลายภาค เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 ถึงวัน
ศุกร์ที่ 14 มิถุนายนนี้

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

