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Friday, 18th August

House Colour Event - Key Stage 1 Art
Competition
On Friday 6 September Year 1 and 2 (Key Stage 1)
embarked on a mission to open their minds on
canvas and show us what really challenges them
and what they wish to improve this year. There
were some great entries to gain points for the
House Colour Cup 2020. Below are the winning
entries. Well done Key Stage 1.

Monday 23rd - Saturday 28th September

Monday 23rd September
Tuesday 24th September

House Colour Event - Key Stage 2 Team Building
Wednesday 25th September
Event
Thursday 26th September
Last Friday Key Stage 2 enjoyed being team
players in situations where they had to apply Y3—Y9: Thai Dessert Activity
knowledge of movement with how to work
Friday 27th September
together best. The quicker they could be effective HCE: KS4 Debating
as a group in achieving fun challenges, the more
Saturday 28th September
points they could achieve. Important skills
included communication, following instructions Boarding activity—
and staying calm.

Primary News
This week KG have been learning about birds. They made birds feeders using
apples, seeds and peanut butter and hung them outside the window. They then
Could parents please remember to check
used binoculars and information books to try and identify the birds they saw.
reading logs daily and homework planners
Year 1 and Year 2’s focus in literacy has been on non fiction books. They have
weekly and sign them—thank you.
started a unit about biographies, and the children have been interested to find
out lots of facts about Leonardo da Vinci. A display of their work is up for all to
Students in Year 3 to Year 9 will need a
appreciate outside their class. Year 4 enjoyed using their research skills in both
container to bring their Thai desserts home
English and IPC. The pupils were excited to borrow non-fiction texts on bugs in
on Thursday.
English and are currently preparing a presentation on a chosen volcano. In
mathematics, fractions was the focus where the class revised their halving and
quartering skills. Year 5 have been learning about the mighty Roman soldiers and
the Roman invasions of Britain. The students constructed their own Roman
soldier cutout and then learned even more about some of the strategies and
tactics that made the Romans so successful. Year 6 have been learning about the lives of Bronze Age and Iron Age people. They have
written an instruction text about casting a bronze sword and an explanation text about Wallace and Gromit in English. In mathematics
they have been learning how to simplify, convert and compare fractions.
School Library
The school library is now open from 07:15 for all students. Students who use the library are expected to read or do their homework
quietly so as not to disturb other users. Any primary students who arrive to school before registration at 07:45
Dr Kevin Hylands
should be taken to or go to the library themselves, rather than their primary classrooms please.

Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2019-2020 รายงานข่าวฉบับที่ 6: วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

Friday, 18th August
การแข่งขันระหว่างทีมประจาบ้าน: ผลงานศิลปะ ระดับช่วงชั้นที่ 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา นักเรียน Year 1 และ 2 ได้รับภารกิจให้
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนผ้าใบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ
และนักเรียนก็ต้องการพัฒนาทักษะตนเองในปีนี้ด้วย ทั้งนี้ มีผลงานหลาย
ชิ้นที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับคะแนนเก็บสะสม เพื่อชิงถ้วยรางวัล House
Colour Cup 2020
และนี่คือตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในภารกิจนี้

วันจันทร์ที่ 23 - วันเสาร์ที่ 28 กันยายน
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน
วันอังคารที่ 24 กันยายน

การแข่งขันระหว่างทีมประจาบ้าน: กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ระดับช่วงชั้นที่ 2
นักเรียนระดับ Key Stage 2 ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เพื่อฝึกการทางานร่วมกัน
ซึ่งนักเรียนได้ฝึกการเคลื่อนไหว เพื่อทาภารกิจที่ได้รับมอบหมายร่วมกันให้
สาเร็จ กลุ่มที่ทาภารกิจสาเร็จและเร็วที่สุดก็ได้รับคะแนนสะสมมากขึ้นไป
ด้วย ทักษะสาคัญที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การสื่อสาร
การปฏิบัติตามคาสั่ง และการควบคุมสติ

วันพุธที่ 25 กันยายน
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน
Year 3 - 9: กิจกรรมเรียนทาขนมไทย
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน
HCE: KS4 โต้วาที
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน
กิจกรรมสาหรับนักเรียนประจา: -

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา
นักเรียน Kindergarten เรียนรู้เกี่ยวกับนกนานาพันธุ์ และทาอาหารนกจากแอปเปิ้ล ธัญพืช และเนยถั่ว จากนั้นก็เอาไป
แขวนไว้นอกหน้าต่าง นอกจากนี้ นักเรียนยังใช้กล้องส่องทางไกลและหนังสือคู่มือเพื่อสังเกตและจาแนกนกสายพันธุ์ต่างๆ
นักเรียน Year 1 และ 2 เรียนการอ่านเขียนจากหนังสือสารคดี และเริ่มเขียนในหัวข้อ biographies ซึ่งนักเรียนสนใจศึกษา
ค้นคว้าชีวประวัติของ Leonardo da Vinci ผลงานของนักเรียนถูกจัดแสดงไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียน
นักเรียน Year 4 สนุกกับการใช้ทักษะการค้นคว้าข้อมูลในวิชาภาษาอังกฤษและ IPC นักเรียนสนุกกับการเลือกยืมหนังสือ
สารคดีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแมลง นอกจากนี้ นักเรียนยังเตรียมนาเสนอผลงานเกี่ยวกับลาวาภูเขาไฟด้วย ส่วนในวิชา
คณิตศาสตร์ นักเรียนอยู่ในระหว่างเรียนรู้เรื่องเศษส่วน
นักเรียน Year 5 ยังคงเรียนรู้เรื่องกองทัพของอาณาจักรโรมัน และการล่มสลายของบริเตนยุคโรมัน นักเรียนสร้างหุ่นทหาร
จาลอง และเรียนรู้กลยุทธ์ที่ทาให้ทหารยุคโรมันได้รับชัยชนะในสงคราม
นักเรียน Year 6 เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในยุคสัมฤทธิ์ (Bronze Age) และ ยุคโลหะ (Iron Age) นักเรียนฝึกเขียนเกี่ยวกับ
วิธีการทาดาบสัมฤทธิ์ และเขียนบรรยายเกี่ยวกับภาพยนตร์ Wallace และ Gromit เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนในวิชา
คณิตศาสตร์ นักเรียนเรียนเรื่องเศษส่วน

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

นักเรียน Year 3 - 9 ควรเตรียมพาชนะใส่ขนมไทยกลับบ้านใน
วันพฤหัสบดี

ห้องสมุด
ห้องสมุดโรงเรียนฯ เปิดบริการสาหรับนักเรียนตั้งแต่เวลา 07.15 น. ในทุกวันทาการ นักเรียนสามารถเข้าใช้ห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือหรื อทาการบ้านอย่างสงบเรียบร้อย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มาถึง
โรงเรียนฯ ก่อนเวลา 07.45 น. ควรไปใช้บริการห้องสมุดแทนการรอเข้าห้องเรียน

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

