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School Photographs
On Tuesday 10th and Wednesday 11th September students from across the school have
been involved in having their photographs taken. As well as the whole school photograph,
form and house photographs were taken as well as individual photographs. The students
have particularly enjoyed having photographs with the props and Year 11 had to almost be
dragged away when they were also needed for a group photograph! We expect details on
the purchase of the photographs from Smile to be available around the end of October or
start of November.

Monday 16th - Saturday 21st September
Monday 16th September
Tuesday 17th September

Wai Kru
18th September
Our traditional Wai Kru ceremony took place on Thursday 12 September in the Study Hall. Year 9 trip Wednesday
to Siriraj Hospital Museum
It was great to see so many parents there. There was a musical performance by Year 6, a
Thursday 19th September
speech by Dr Kevin, the student pledge and of course the paying of respect to the teachers
and the blessing of the students. The students made some really beautiful flower trays
Friday 20th September
HCE: KS3 basketball
that they should be proud of.
Saturday 21st September
Boarding activity—Shopping trip to Korat.

Primary News
This week the Kindergarten children have been exploring the size, colour and
texture of leaves. They have sorted leaves in different ways, ripped them up
to make collage letters and used hole punches to make natural confetti. In
Year 1 and Year 2, Mr Nifty has chosen the winners of the Key Stage One art
competition, and the results can be seen on display outside their
Could parents please remember to check
classroom. The children have completed their Owl Babies work, and are
reading logs daily and homework planners
rightly proud of the end results.
weekly and sign them—thank you.
Year 4 finally got to try out their lava experiment with their
volcanoes. The Year 3s were invited and enjoyed watching the drama of the
'eruptions' unfold. In English, Year 4 began their second unit on non-fiction
texts and focused on 'Bugs'. The children
displayed a vast knowledge of the topic - how
absolutely impressive! Over the weekend, they
were asked to ponder this question: What would
happen if we got rid of all the mosquitoes in the
world? Year 5 have started to learn about a new ancient civilisation - the Romans. They generated
excellent questions about what they would like to know about the Romans, compared the ancient
Romans to the ancient Greeks, and ordered an ancient Roman timeline. Year 6 have been working
on understanding irreversible changes by making cookies and slime in IPC. They have had to follow
recipes, which has linked into the work they have been doing on instruction texts in English. In
mathematics they have been learning how to use the formal written method for multiplication.
Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2019-2020 รายงานข่าวฉบับที่ 5: วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

Friday, 18th August
การถ่ายภาพประจาปี
เมื่อวันอังคารที่ 10 และพุธที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา นักเรียนร่วมถ่ายภาพหมู่ทั้งโรงเรียน ประจาระดับชั้น และประจาบ้าน รวมถึงการถ่ ายภาพ
เดี่ยว ซึ่งนักเรียนสนุกกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการถ่ายภาพ ในท้ายที่สุดแล้ว เราแทบจะต้องดึงนักเรียน Year 11 ออกจากฉากเลยทีเดียว
โรงเรียนฯ คาดว่าภาพถ่ายและของที่ระลึก ผลิตโดยบริษัท Smile จะพร้อมจาหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม หรือในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน
วันจันทร์ที่ 16 - วันเสาร์ที่ 21 กันยายน
พิธีไหว้ครู

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน

โรงเรียนฯ จัดพิธีไหว้ครู เป็นประจาทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน ณ ห้องเรียนรวม (Study Hall)

วันอังคารที่ 17 กันยายน

โรงเรียนฯ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการดังกล่าวด้วย

วันพุธที่ 18 กันยายน
Year 9 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน

นักเรียน Year 6 ทาการแสดงดนตรีไทย ก่อนที่ดร.เควิน ไฮแลนส์ จะกล่าวเปิดงาน จากนั้นนักเรียนนาพานไหว้ครูและรับพรจากคุณครู
นักเรียนทุกคนต่างมีความตั้งใจในการประดิษฐ์พานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครู

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน
HCE: KS3 บาสเกตบอล
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน
กิจกรรมสาหรับนักเรียนประจา: ณ ศูนย์การค้าเดอะ
มอลล์ โคราช

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
ในสัปดาห์นี้ นักเรียน Kindergarten เรียนรู้ขนาด สี และลวดลายของใบไม้ นักเรียนแบ่งกลุ่มของใบไม้ด้วยวิธีการต่างๆ
และนาใบไม้มาประดิษฐ์ภาพตัดปะ และใช้เครื่องเจาะรูมาเจาะใบไม้ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไว้ปาใช้ปาเล่น
คุณครูนิฟตี้เลือกผู้ชนะจากนักเรียน Year 1 และ 2 ในการแข่งขันผลงานศิลปะ ซึ่งจัดแสดง ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า
ห้องเรียน นักเรียนทาผลงาน Owl Babies เสร็จเรียบร้อยด้วยความภาคภูมิใจ
นักเรียน Year 4 ทาการทดลองการประทุของลาวาภูเขาไฟ และเชิญนัองๆ Year 3 เข้าร่วมชมการแสดง ‘eruptions’

ขอความกรุณาผู้ปกครองลงความเห็นในสมุดบันทึกการอ่าน
(reading logs) ของบุตรหลานของท่านป็นรายวันและสมุด
บันทึกการบ้าน (homework planner) เป็นรายสัปดาห์

ในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนเริ่มอ่านเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ซึ่งเน้นเรื่อง ‘Bugs’ นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
เรื่องแมลงอย่างดี เป็นที่น่าทึ่งมาก! เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนช่วยกัน
ระดมความคิดว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกนี้ไม่มียุง
นักเรียน Year 5 เริ่มศึกษาความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันโบราณ
นักเรียนตั้งคาถามเกี่ยวกับคนในยุคโรมัน และนาไปเปรีบเทียบกับอาณาจักรกรีกโบราณ รวมถึงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคโรมันโบราณด้ วย
นักเรียน Year 6 ทาความเข้าใจกับสถานะที่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่สามารถคืนสู่สภาพเดิมได้ ซึ่งเรียนรู้จากการทาคุ้กกี้และสไลม์ (Slime) ในวิชา IPC
นักเรียนได้ทาตามสูตร ซึ่งช่วยให้นักเรียนฝึกความเข้าใจและปฏิบัติตามคาสั่งเป็นภาษาอังกฤษด้วย
ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนเริ่มฝึกการสร้างโจทย์สาหรับการคูณแล้ว

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

