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Primary News
This week the Year 1 and Year 2 children enjoyed
a fantastic trip to Khao Yai National Park. They
completed an insect diversity study, learnt about
deforestation and poaching and planted new
trees. Year 3 had a fantastic residential trip
visiting Khao Yai National Park and sleeping over
in the school dormitory. Students in Year 4 have
finished the first of their art 'masterpieces',
which is an abstract drawing in contemporary
style. The other 'masterpiece' is a rendition of
the famous sunflower painting by Vincent van
Gogh. Year 5 have been working on creating web
pages using Google Sites for their IPC specialist
unit called 'Computing'. They have used image
carousels, buttons, subpages, textboxes and
many other new and exciting features on this
project, and they are looking forward to
publishing it next week. In ICT, Year 6 have
enjoyed learning to record their sounds and
attach files to their presentation slide. They worked hard with their team to search the
information and do the Viking's God and Godess poster.

Monday 17th June - Saturday 22nd June
Monday 17th June
INCAS Tests
Tuesday 18th June
INCAS Tests
Senior boys football: Panyaprateep School (away)
Wednesday 19th June
INCAS tests
Year 7 Production—Technical Rehearsal
Thursday 20th June
INCAS tests
Year 6 Residential Trip
Year 7 Production—Dress Rehearsal
Friday 21st June
Nursery Trip - Toy Museum
Year 6 Residential Trip
Year 7 Production - Macbeth (14.00)

Saturday 22nd June

Summer Party
End of Year Examinations
Well done to all of the students in secondary who have worked very hard during the past
week completing their end of year examinations. Congratulations to Year 11 who had their
final IGCSE examination today.

ID Badges
As part of our safeguarding policy all parents / guardians / carers should have
personal id as issued by the school, which must be worn when they come
onto the school site. If you do not have this could you please contact
Reception and arrange for this to be done as soon as possible—thank you. If
for any reason you forget your id the school will provide a temporary visitor
badge for known parents / carers but please be aware that this is for
occasional use only and is not a substitute to parents / carers having their
own id badges issued by the school. A letter has been sent home about ID
Badges. Please do send the reply slip back to Reception as soon as possible.
Year 7 Production—Macbeth
We have had a number of fantastic productions from both the primary and
secondary students this year. The good news is that there is yet another
wonderful production to look forward to with Year 7 performing the famous
Shakespeare play ’Macbeth’. This will take place on Friday 21st June at
14:00. All parents, both in primary and secondary are invited to attend.

Please return reply slips for ID Badges to
Reception.

Primary INCAS Tests
The final INCAS tests will take place during the next week in primary. The
results from these help inform the teaching strategies that teachers use.
After School Activities
After school activities will take place as usual this week. In the final week of term there will be no afterschool activities. Can
parents please ensure that day students are picked up at the end of school.
Arrangements for the End of Term
A letter will be sent home at the start of next week about arrangements for the end of this term and the start of the new
academic year.
Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2018-2019 รายงานข่าวฉบับที่ 36: วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

Friday, 18th August

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
ในสัปดาห์นี้ นักเรียน Year 1 และ 2 สนุกกับการทัศนศึกษา ณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นักเรียนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแมลง
ขบวนการตัดไม้ทาลายป่าและการเผาป่า และนักเรียนยังได้
ร่วมกันปลูกต้นไม้ด้วย
นักเรียน Year 3 ก็สนุกกับกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และกิจกรรม
ทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เช่นกัน
นักเรียน Year 4 ทางานศิลปะแนว abstract ร่วมสมัยเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มอีกหนึ่งงานชิ้นเอก ตามแนวงาน
จิตรกรรมดอกทานตะวันของ ศิลปินชื่อ Vincent van Gogh
นักเรียน Year 5 สร้างเว็บเพจโดยใช้ Google Sites
ประกอบการเรียนรู้วิชา IPC เรื่อง ‘Computing’ นักเรียนใช้
เครื่องมือต่างๆ เช่น Image carousels buttons subpages
textboxes และลูกเล่นอื่นๆ อีกมากมายบนผลงานของตนเอง
และจะเปิดใช้งานจริงในสัปดาห์หน้า
นักเรียน Year 6 สนุกกับการอัดเสียงเพือ่ เตรียมนาเสนอผลงาน
กลุ่มเกี่ยวกับเรื่องราวของเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวไวกิ้ง
การสอบปลายภาค
นักเรียนระดับชั้นมัธยมทาการสอบปลาบภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Year 11 ที่สอบ IGCSE เป็นวิชาสุดท้ายในวันนี้

วันจันทร์ที่ 17 - วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน
การสอบ INCAS
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน
การสอบ INCAS
การแข่งขันฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนปัญญา
ประทีป (นอกสถานที่)
วันพุธที่ 19 มิถุนายน
การสอบ INCAS
Year 7 ซ้อมการแสดง
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน
การสอบ INCAS
นักเรียน Year 6 เข้าค่ายพักแรม
นักเรียน Year 7 ซ้อมการแสดง
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน
นักเรียน Nursery ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ของเล่น
นักเรียน Year 6 เข้าค่ายพักแรม
การแสดง Macbeth โดยนักเรียน Year 7
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน
งานเลี้ยง Summer Party

บัตรประจาตัวผู้ปกครอง
โรงเรียนฯ จัดให้มีบัตรประจาตัวผู้ปกครอง / ผู้ดูแลนักเรียน ตามนโยบายด้านความปลอดภัย ซึ่งผู้ปกครองทุกท่านจะต้องแสดงบัตรประจาตัว อย่างชัดเจนเมื่อเข้ามาภายใน
บริเวณโรงเรียนฯ สาหรับผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้รับบัตรประจาตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านผู้ปกครองไม่ได้พกบัตรประจาตัว ขอความกรุณารับบัตร
‘visitor’ เพื่อใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บัตร ‘visitor’ ไม่ใช่บัตรประจาตัวผู้ปกครอง /
ผู้ดูแลนักเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนฯ ส่งเอกสารถึงผู้ปกครองทุกท่านแล้ว ดังนั้น ขอความกรุณานาส่งแบบ
ตอบรับถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยด่วนทีส่ ุด
การแสดงละครเวทีของนักเรียน Year 7 - Macbeth
โรงเรียนฯ จัดการแสดงของนักเรียนหลายครั้งในปีการศึกษานี้ และนับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนฯ
ภูมิใจนาเสนอการแสดงละครเวทีเรื่อง Macbeth ผลงานการประพันธ์ของ Shakespeare ซึ่งนาแสดง
โดยนักเรียน Year 7 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง
ทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมรับชมการแสดงของนักเรียน Year 7 ในวันและเวลาดังกล่าว

กรุณานาส่งแบบตอบรับเรือ่ งบัตรประจาตัวผู้ปกครอง /
ผู้ดูแลนักเรียนถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์

การสอบ INCAS ของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะสอบ INCAS แล้วเสร็จในสัปดาห์หน้านี้ ผลการสอบจะช่วยให้คุณครู
สามารถจัดเตรียมแผนการสอนให้เหมาะกับระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน
กิจกรรมหลังเลิกเรียน
โรงเรียนฯ จัดให้มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนตามปกติในสัปดาห์นี้ และขอประกาศงดกิจกรรมหลังเลิกเรียนในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนนี้ ผู้ปกครองนักเรียนไป-กลับสามารถ
รับบุตรหลานกลับบ้านได้หลังเวลาเลิกเรียน
สิ้นปีการศึกษา
ในสัปดาห์หน้านี้ โรงเรียนฯ จะจัดส่งเอกสารแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับกิจกรรมที่จะมีขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีการศึกษานี้
และการเตรียมการสาหรับการขึ้นปีการศึกษาใหม่

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

