
Friday, 18th August 

 

 

 
 

Primary and Secondary Productions 
The Music Assembly was the first of three student performances toward the end of this 

term.  The secondary performance of A Christmas Carol will take place at 15:30 in the Gym 

on Tuesday 10 December.  Whilst Year 7 will be performing we hope that parents from year 

groups across the school will be able to support this as well as the Music Assembly —all 

parents are invited.  The primary Christmas Production is on Thursday 12 Assembly at 

14:00.  Again we hope that parents from every year group can support this. 

Primary News 
Lots of exciting things have been happening this week 
in Year 1 and Year 2.  Rehearsals for next week's end of 
school performance, preparations for the end of term 
Christmas party, and a trip to Bonanza Zoo. In Year 3, 
students have examined designs of chocolate wrapping 
and packaging. They have designed, made and 
evaluated their own wrapping for chocolate bars that 
they will be making during the final week of this term. 

Yummy! Year 5 have created a display for their PSHE unit, 'Celebrating Differences', which 
consists of their favourite group and individual photos from this term. Each student made 
comments about what makes them special, as well as their favourite qualities and physical 
characteristics. They also enjoyed their visit to the Bonanza Zoo, where they were able to 
analyse the structure of different animal skeletons as well as compare and contrast animal 
abilities with human abilities.  Year 6 have been thoroughly enjoying their rehearsals for 
our Christmas Production of The Santa Interviews. We are expecting some great 
performances and lots of laughter! We hope to see as many friends and family as possible 
at the performance next week.  
 

Sixth Form Preparations 
Year 10 and Year 11 will be taking part in a Sixth Form Taster Day on Monday 
9 December to experience what it will be like to learn in the Sixth  
Form at St. Stephen’s International School Khao Yai.  They will be able to take 
part in a range of A Level lessons such as business studies, chemistry, design 
technology, English literature, mathematics and psychology.  On Friday 13 
December at 13:00 there is a presentation to parents of Year 10 and Year 11 
about the Sixth Form, which will be followed by a Sixth Form Options Fair.  
This has been arranged on the last Friday of the term so that all parents, 
including parents of boarding students are able to attend. An updated Sixth 
Form Curriculum Handbook will also be available. 
 

End of Term Arrangements 
The primary school will be having class parties during period 1 and period 2 
on Friday 13 December and a range of activities during period 3 and 4.  
Secondary students will have Christmas themed activities all morning.  There 
is a special Christmas Dinner at 12:00 for everyone.  Students in Year 9 and 
below will be watching a Christmas movie in the afternoon whilst Year 10 and 
Year 11 students and their parents will have the opportunity to learn more 
about the Sixth Form and the options available in the Parent Meeting and the 
Sixth Form Options Fair. 
 

The school will finish for everyone at 14:20 on Friday 13 December.  We would appreciate if parents could be prompt in picking 
up their sons and daughters please. 
 

Next Term 
The new term starts on Tuesday 7 January at 07:50.  After School Activities will start immediately.  Details of 
these will be sent home during this week. 

Monday 9th December 
Sixth Form Taster Day for Year 10 & Year 11 
Y7 Dress Rehearsal for A Christmas Carol 
 

Tuesday 10th December 
Y7 production of A Christmas Carol at 15:30 
 

Wednesday 11th December 
Nursery trip to Midwinter 
Dress Rehearsal of Primary Christmas Production 
 

Thursday 12th December 
Y10 / Y11 leave for science and geography residential trip 
Primary Christmas Producton at 14:00 
 

Friday 13th December 
Christmas Parties / Christmas Activities A.M. 
Christmas Dinner  
Sixth Form meeting for Y10 / Y11 parents  at 13:00 
Sixth Form Options Fair at 13:30 
End of School at 14:20 

 
 

 

Monday 9th  – Friday 13th December 

 
 
 

Please collect your photos from Ms Wi if 
you have not done so already. 
 
There are no ASA during the final week of 
term. 
 
School finishes at 14:20 on Friday 13 
December  
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การแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา 
การแสดง Music Assembly ที่ผ่านมาเป็นเพียงหนึ่งในสามของการแสดงในภาคเรียนนี้ ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะท าการแสดงเรื่อง A 

Christmas Carol ในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม ณ โรงพลศึกษา (Gym) ต้ังแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป นักเรียน Year 7 คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

ทุกท่านจะสามารถสละเวลาอันมีค่า เพื่อเข้าร่วมชมการแสดงของนักเรียน เช่นเดียวกับการแสดง Music Assembly ที่ผ่านมา นอกจากนี้ นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาจะท าการแสดง Christmas Production ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม ต้ังแต่เวลา 14.00 น. ดังนั้น ขอเรียนเชิญ

ผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมชมการแสดงด้วย 

 

ข่าวสารจากระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ในสัปดาห์นี้ นักเรียน Year 1 และ 2 ต่ืนเต้นกับหลายกิจกรรม เช่น การซ้อมการแสดง 

Christmas Party ในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน และกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์

โบนันซ่า เป็นต้น  

นักเรียน Year 3 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับห่อช็อคโกแลต ลงมือท าและประเมิน

จ านวนที่นักเรียนจะต้องใช้ในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน 

นักเรียน Year 5 ตกแต่งบอร์ดในแนวคิด ‘Celebrating Differences’ ซึ่งประกอบไป

ด้วยภาพกลุ่มและภาพเด่ียวของนักเรียน ที่ถูกบันทึกไว้ตลอดภาคเรียนนี้ นักเรียนเขียนบรรยายความประทับใจไว้ด้วย นอกจากนี้ นักเรียนยังได้

เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์โบนันซ่า เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างทั้งทางกายภาพและความสามารถของมนุษย์และสัตว์  

นักเรียน Year 6 สนุกกับการซ้อมการแสดง Christmas Production of The Santa Interviews นักเรียนคาดหวังว่าจะสามารถท าการแสดงได้

อย่างยอดเยี่ยม และเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้มากที่สุด ดังนั้น ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมชมการแสดงด้วย 

 

การเตรียมความพร้อมในการเปิดระดับชั้น Sixth Form 

นักเรียน Year 10  และ 11 เข้าร่วมกิจกรรม Sixth Form Taster Day ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม เพื่อทดลองการเรียนรู้ใน

ระดับ sixth form ประกอบไปด้วยวิชาธุรกิจศึกษา เคมี เทคโนโลยีการออกแบบ ภาษาอังกฤษและวรรณคดี คณิตศาสตร์ 

และจิตวิทยา นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม เวลา 13.00 น. จะมีการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรให้แก่ผู้ปกครอง

นักเรียน Year 10 และ 11 และงาน Sixth Form Options Fair โดยกิจกรรมครั้งนี้จะถูกจัดข้ึนในวันศุกร์ เพื่อเปิดโอกาสให้

ผู้ปกครองทุกท่าน รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนประจ า มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายด้วย โรงเรียนฯ จะแจกคู่มือหลักสูตร 

sixth form ในวันดังกล่าวด้วย 

 

กิจกรรมปลายภาคเรียน 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะร่วมงานเลี้ยงในห้องเรียน ในคาบเรียนที่ 1 และ 2 ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม และมี

กิจกรรมตามเทศกาลคริสต์มาสในคาบเรียนที่ 3 และ 4 จากนั้น นักเรียนจะรับประทานอาหารกลางวันแบบ Christmas 

Dinner ในเวลา 12.00 น. ในภาคบ่าย นักเรียนต้ังแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก - Year 9 จะร่วมกิจกรรม Christmas Movie 

ในขณะที่นักเรียน Year 10 – 11 และผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องการเปิดระดับชั้น Sixth Form และงาน 

Sixth Form Options Fair 

โรงเรียนฯ จะปิดท าการในเวลา 14.20 น. ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม ดังนั้น ผู้ปกครองสามารถเดินทางมารับบุตรหลานใน

เวลาดังกล่าวได้ 

 

ภาคเรียนท่ี 2 

โรงเรียนฯ จะเปิดท าการในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 07.50 น. ซึ่งจะมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนต้ังแต่สัปดาห์แรก เป็นต้นไป โรงเรียนฯ จะจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป 

วันจันทร์ท่ี 9 ธันวาคม 
Year 10 - 11 ทดลองเรียน Sixth Form Taster Day 
Year 7 ซ้อมการแสดง A Christmas Carol 

วันอังคารท่ี 10 ธันวาคม 
การแสดง A Christmas Carol โดย Year 7 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. 
เป็นต้นไป 

วันพุธท่ี 11 ธันวาคม 
นักเรียน Nursery ทัศนศึกษา ณ Midwinter  
ซ้อมการแสดง Primary Christmas Production  

วันพฤหัสบดีท่ี 12 ธันวาคม 
Year 10 - 11 ทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรม  
การแสดง Primary Christmas Production ตั้งแต่เวลา 14.00 น. 
เป็นต้นไป 

วันศุกร์ท่ี 13 ธันวาคม 
งานเลี้ยง Christmas / กิจกรรมภาคเช้า 
Christmas Dinner 
การประชุม Sixth Form Year 10 - 11 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  
เป็นต้นไป 
งาน Sixth Form Options Fair ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
โรงเรียนฯ ปิดท าการ เวลา 14.20 น.  
 

วันจันทร์ท่ี 9 - วันศุกร์ท่ี 13 ธันวาคม 2562 

 
 
 

ท่านผู้ปกครองที่สั่งจองภาพถ่ายหรือของที่ระลึก สามารถติดต่อ
รับได้ที่คุณวิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครนักเรียน  
 
งดกิจกรรมหลังเลิกเรียนในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนนี้ 
 
โรงเรียนฯ ปิดท าการในเวลา 14.20 น. ในวันศุกร์ที่ 13 
ธันวาคม 2562 
 
 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่
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