
Friday, 18th August 

 

 

 
 
 

 
Dorm Trip to Khao Yai National Park 
On Saturday 22 February the dorm students visited the 
Khao National Park to take part in 
a jungle walk.  They returned to 
school and camped overnight 
learning some key outdoor skills 
along the way. 
 
 
Primary 
This week the Kindergarten and Reception children found a giant footprint in our 
classroom! They measured the footprint and compared it to the size of their own feet.   
This week's IPC focus for Year 1 and Year 2 has been looking at traditional clothing from 
around the world.  The artwork produced by the children, using different techniques, is just 
stunning.  Year 3 students have investigated food chains and the role of different plants 
and animals within them. They constructed and interpreted a variety of food chains 
identifying producers, consumers, predators and prey.  This week in English Year 4 explored 
more poems relating to family and were able to write one using alliteration, similes and 
metaphors. In mathematics the children consolidated their skills in 2-step word problems. 
In IPC the the class looked at airport occupations and role-played writing scripts.  For their 
IPC topic 'What a Wonderful World', Year 5 tested their knowledge of the world map by 
drawing the world map without any aids or support and then comparing it to an actual 
world map. They analysed their maps to see which areas were easy to draw and which 
areas were challenging. This fun challenge will be repeated again at the end of the unit to 
see how much knowledge of the world map pupils can gain over the duration of the unit. The students have also started the 
information collection phase for an exciting new research project about 
Biomes.  
 
 

COVID-19  
There are an increasing number of countries reporting cases of the 
coronavirus.  Any parent, student or member of staff who has been to any of 
the following countries in the last fourteen days may not come onto the 
school site.  In addition, if any immediate family members are staying with 
someone who has been to one of the listed countries, they should also 
remain at home and self-isolate / self-quarantine for 14 days.  Can everyone 
please support the school with this—it is essential for the wellbeing of 
everyone, even if it causes some short term difficulties.  Dr Kevin will be 
writing regarding this early this week. 
 
Sports Day 
Unfortunately we have had to postpone the Sports Day for a second time this 
week due to air pollution.  We understand that there was a large forest fire in 
the Khao Yai National Park that contributed greatly to this problem.  We will 
now reschedule it during Term 3.  
 
Literary Week and World Book Day 
Literary week starts on Monday 2 March and World Book Day is Thursday 5 March.  We will be having a range of activities in 
school including having a published author, Terry Morgan coming to visit.  Please make sure that you have your costumes for 
World Book Day—the theme is fantasy.  Parents are welcome to come to the presentation and book signing by British author 
Terry Morgan on Thursday 5 March at 14:20 in the Study Hall / Library. 
 
 
 

Monday 2nd  March 
Literary Week begins 
 

Tuesday 3 March 
 

Wednesday 4th March 
Y8, Y10 and Y11 field trip to Lamtakhong 
River  
 

Thursday 5th March 
World Book Day 
 

Friday 6th March 
 

Saturday 7th March 
Dorm Trip—Open Heart Gallery and Secret 
Art Garden  

Monday 2nd  – Saturday 7th  March 

 
 
 

 
Literary week starts on Monday 2 March 
and World Book Day is Thursday 5 March.  
Please make sure that you have your 
costumes for World Book Day—the theme 
is fantasy. 
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นักเรียนประจ ำทัศนศึกษำ ณ อุทยำนแห่งชำติ เขำใหญ ่
เมื่อวันเสารท์ี่ 22 กมุภาพันธ์ ที่ผ่านมา นกัเรียนประจ าเดนิทางไปทัศนศึกษา ณ 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกลับมาตั้งแคมป์พัก
แรมที่โรงเรียนฯ เพือ่เรียนรูท้กัษะการด ารงชีพ
นอกสถานที ่

 
ข่ำวสำรจำกระดับช้ันประถมศึกษำ 
นักเรียน Kindergarten คน้พบรอยเท้าขนาดยักษ์
ในห้องเรียน! นกัเรียนวัดความยาวรอยเท้าและ
น ามาเปรียบเทียบขนาดความยาวของเท้าตนเอง 
ในวิชา IPC นกัเรียน Year 1 และ 2 เรียนรูเ้ครื่องแต่งกายตามประเพณีของแตล่ะทอ้งที่ทั่วโลก ผลงานศิลปะจากหลากหลายเทคนิค
ของเดก็ๆ นัน้ช่างงดงาม 
นักเรียน Year 3 เรียนรู้เรื่องห่วงโซ่อาหาร พืชและสัตว์ และทดลองสร้างห่วงโซ่อาหารที่หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ผลิต 
ผู้บริโภค ผู้ล่า และผูถู้กล่า  
นักเรียน Year 4 อ่านบทกลอนที่เกี่ยวกับครอบครวั และฝึกเขียนโดยใช้สัมผัสอกัษรและค าอุปมาอุปไมย ในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรยีน
ฝึกการแก้โจทย์ปัญหา 2 ชัน้ ส่วนในวชิา IPC เรื่อง ‘What a Wonderful World’ นักเรียนศกึษาอาชีพต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน 
และเขียนบทการแสดงเกี่ยวกับอาชีพนัน้ๆ  
นักเรียน Year 5 ใช้ความรู้พืน้ฐานของตนเองในการวาดแผนที่โลก และน ามาเปรียบเทียบกับต้นฉบับ นักเรียนชว่ยกันวิเคราะห์วา่
พื้นที่ใดบ้างทีง่่ายและยากตอ่การวาดแผนที ่นับเป็นกิจกรรมที่สนกุและส่งท้ายบทเรียนในเรือ่งแผนทีโ่ลกไดอ้ย่างดี นอกจากนี้ 
นักเรียนยังเริ่มศกึษาข้อมูลและเตรียมตัวส าหรับการเรียนเรือ่ง Biomes (ชีวนเิวศ) 
 
COVID-19 
ปัจจุบันมรีายงานจ านวนผู้ติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึน้หลายประเทศ ดังนั้น ขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง นักเรียน หรือบุคลากรของโรงเรียนฯ ทีเ่ดินทางกลับจากประเทศหรือพื้นทีก่ลุ่ม
เสี่ยง ไม่เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนฯ เป็นระยะเวลา 14 วนั นอกจากนี้ หากสมาชิกในครอบครวัท่านใดมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดหรืออยู่ร่วมกับผูท้ีเ่ดินทางกลับมาจากประเทศหรือพื้นทีก่ลุ่ม
เสี่ยงจะต้องกกัตัวเองอยู่ที่บ้าน และแยกการด าเนินชวีิตจากบุคคลทั่วไป เพือ่เฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วนั  
โรงเรียนฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมอืจากทุกท่าน ทั้งนี้ เพือ่เป็นการปกป้องสมาชกิของสังคม
ส่วนรวมการจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี ้ 
ดร. เควิน ไฮแลนส์ จะจัดส่งเอกสารชึ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ภายในสัปดาห์นี้ 
 
กำรแข่งขันกีฬำประจ ำป ี
โรงเรียนฯ มีความจ าเป็นจะต้องเลื่อนการจดัการแข่งขนักีฬาออกไปเป็นครั้งที่สอง เนือ่งจากสภาพอากาศไม่
เอื้ออ านวย ทั้งนี้ โรงเรียนฯ พบรายงานว่ามไีฟป่าเกิดขึ้นในเขตพื้นที่อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซ่ึงส่งผลกระทบตอ่
มลภาวะในอากาศมากขึ้น ดังนัน้ การแข่งขนักีฬาจึงจะมีขึน้ในภาคเรียนที่ 3 
 
สัปดำห์ Literary Week และ World Book Day 

สัปดาห์ Literary Week เริม่ขึ้นตั้งแต่วนัจนัทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 นอกจากนี ้โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมวนั 

World Book Day ในวนัพฤหัสบดทีี่ 5 มนีาคม 2563 นักเรียนจะรว่มสนุกกับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการพบกับ
นักเขียนมอือาชีพ Mr. Terry Morgan นอกจากนี้ นักเรียนยังจะได้แต่งกายตามแบบตวัละครในหนังสือที่ชืน่ชอบ

ในธีม แฟนตาซี  

ท่านผู้ปกครองสามารถเข้าพบกับ Mr. Terry Morgan ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.20 น. 

ณ ห้องเรียนรวม (Study Hall) หรือห้องสมุด 

 
 

วันจันทร์ท่ี 2 มีนำคม 

เริ่มสัปดาห์ Literary Week begins 

วันอังคำรท่ี 3 มีนำคม 

วันพุธท่ี 4 มีนำคม 

นักเรียน Year 8 - 10 - 11 ทัศนศึกษา ณ  

แม่น้ าล าตะคอง 

วันพฤหัสบดีท่ี 5 มีนำคม 

กิจกรรมวัน World Book Day 

วันศุกร์ท่ี 6 มีนำคม 

วันเสำร์ท่ี 7 มีนำคม 

กิจกรรมส าหรับนักเรียนประจ า:  Open Heart  

Gallery และ Secret Art Garden  

วันจันทร์ที่ 2 - วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 

 
 
 
 
สัปดาห์ Literary Week จะเริ่มข้ึนในวันที่ 2 มีนาคม 2563  

โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมวัน World Book Day ในวัน

พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 นักเรียนแต่งกายตามแบบตัว

ละครในหนังสือที่ชื่นชอบในธีม แฟนตาซี 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2019-2020 รำยงำนข่ำวฉบับที ่23: วันจันทร์ที่ 2 มีนำคม 2563 

โรงเรียนนำนำชำติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขำใหญ่ 
        ข่ำวสำรประจ ำสัปดำห์ 


