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Message from Dr  Kevin 
I am very proud of how all of the students have adjusted to learning online.  They have shown innovation in 
working in novel ways, resilience in sticking with things when they are not always easy first time and creativity in 
what they are producing.  They are definitely having to be more independent!  Whilst I am sure that we all want 
things to be back to normal it is very good to see that the students are making the most of the situation.  
Preparing lessons to be taught online is even more time consuming than planning for lessons in school.  I am very 
grateful for all of the tremendous hard work that the teachers and the teaching assistants helping them are doing.  
Thank you also to parents for your support at this difficult time.  We are breaking up for a very well deserved 
holiday on Friday 3 April and we will returning (electronically at least) on Monday 20 April.  As this is not a normal 
break and we may end up being restricted to our homes if a full lockdown is implemented, page 2 of this bulletin 
has a list of ideas of things that students (and parents) might do to keep themselves occupied.  I have already 
written with a wealth of online resources that students can access for learning and interest whilst lessons are not 
taking place.  I wish everybody a safe holiday. 
 

St. Stephen’s Virtual Talent Show 
On Wednesday 1 April we held our first ever Online Talent Show.  From some of our youngest students showing 
their learning on both Western and Thai instruments, to secondary dance, to a primary rock band to cooking there 
really was a wealth of talent.   Over sixty devices were logged in with viewers watching the performances live over 
Google Meet.  Well done to everybody who took part and to Mr Aon who put the online performance together.  In 
case you missed it, or if you would like to watch again please use the following link:   
https://bit.ly/39E5Qip  
   
DownDog 
The school has accessed a free membership for a number of apps that support fitness and wellbeing.  The 
available apps are:  Down Dog a highly rated app for practicing yoga at home,  two further yoga apps, (main yoga 
app and Yoga for Beginners), HIIT, Barre, and 7 Minute Workout.  The school’s email domain (sis.edu) has been 
added to DownDog’s list of school emails, so anyone who signs up using this domain will have unlimited access to 
their apps until July 1st! All students need to do is download the app or go to www.downdogapp.com, and then create an account using 
their student email address. Once the student has confirmed their email address, the free membership is automatically applied!  
 
Extreme Reading Competition 
There has never been a better time to enjoy a good book than now!  With everyone advised to remain at home unless needing to go out 
for essential travel, it is the time to choose an old favourite book, or one that you have been meaning to read for a while, settle down and 
read a good story.  Or perhaps, you would like to try reading in novel ways (sorry for the pun)!  
So to encourage some ingenuity we are holding an Extreme Reading Competition.  Please send a 
picture of yourselves reading in unusual positions with the title and author of the book by 
Thursday 23rd April.  You can be reading a physical book or an eBook on an electronic device.  
We will publish some examples of these in the first bulletin after the Songkran break.  To get us 
started, here is Dr Kevin reading to Gafferh the Dog! 
 
Primary 
This week the Kindergarten children have been learning the 'S' sound. They went on a hunt to 
find things that start with 'S'. The Reception children have been writing about how to be a good 
friend. This week everyone in both the Year 1 and Year 2 classes have regularly attended online 
sessions, as well as completing some fantastic work set during the filmed lessons. Thank you  for 
the wonderful clothes designs that they have sent - some very imaginative and creative 

ideas.  Their IPC topic on All Dressed Up comes to an end today, 
and Ms. Lisa is looking forward to seeing the fact sheets all the 
children are going to make over the holiday.   Year 3 children have 
been very organised and disciplined this week, attending Google 
Meet lessons on time and with the correct resources. It is pleasing 

to see them enjoying these lessons too. Well done! Our final week 

of term saw the Year Fours refine their skills of calculating the 
perimeter and area of rectangles. In English the class made up 
headlines and identified the 6Ws of new reporting. Can you work 
out what they are? IPC's unit finally concluded with the children 
exploring airport codes and designing an art piece representing 
'aerial views'.  Year 5 have been doing further investigation into 
the phases of the moon. They have discovered what phase of the 
moon we are currently at and what phase it will be on their 

birthday. They learned when the next full moon and new 
moon will be, and have started taking daily observations of 
the moon. The students are eagerly awaiting the next full 
moon on April 8th! The Year 6s have spent another week 
hard at work at home. They finished our most recent IPC 
unit - Fit For Life - by taking part in their own Exit Point activities at home. In mathematics, they have been revising how to 
add and subtract mixed numbers and improper fractions, and in English, have been working on writing their own funny story, 
using David Walliams' 'Spoiled Brad' as a starting point..  Ballerina art work by Jinny and a model zipwire is shown as an 
example of the current IPC work for ‘Fit for Life’. 

Monday 20th April 
Start of Term 3 
Online learning 
 

Tuesday 21st April 
Online learning 
 

Wednesday 22nd April 
Online learning 
Deadline for Year 9 Option Forms 
 

Thursday 23rd April 
Online learning 
Deadline for entries for Extreme Reading Competition 
 

Friday 24th April 
Online learning 
 

Monday 20th  – Friday 24th April 

 
 
 
 
Google Meet Rules 
1. Be on time and prepared for your lesson. 
2. Be in a well lit room, which is quiet and where 
you will not be interrupted. 
3. Do video calls from your desk or other 
appropriate location. 
4. No multi-tasking, we can see you. Look at your 
screen, pay attention to others and when speaking 
make sure to look at your camera. 
5. Undertake good etiquette as you would in a 
normal lesson. Eg. No eating. 
6. Consider posting your comment/question in 
the chat window. 
7. Have respect for each other.by not talking over 
others, removing any others from the meeting, or 
replacing any others sharing screen. 
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สารจากครูใหญ ่
กระผมดร. เควิน ไฮแลนส์ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งท่ีนักเรียนทุกคนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งหลายคนได้แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม
ในหลากหลายรูปแบบ และมีความมุ่งมั่นพยายามในการฝ่าฟันอุปสรรค พร้อมกับมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนจึงมีอิสระในการเรียนรู้มากขึ้น! เราทุกคนต่าง
หวังว่าสถานการณ์จะเข้ากลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว แต่ในขณะเดียวกันน้ัน เราก็ได้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของนักเรียน อย่างไรก็ตาม 
การจัดเตียมแผนการสอนน้ันต้องอาศัยระยะเวลามากกว่าท่ีวางแผนไว้ กระผมจึงขอขอบคุณในความเสียสละและทุ่มเทของครูและผู้ช่วยครูในการปฏิบัติหน้าท่ีใน
ช่วงเวลาท่ียากล าบากน้ี อีกทั้งยังขอขอบคุณท่านผู้ปกครองในการสนับสนุนการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  
โรงเรียนฯ จะปิดท าการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาในวันศุกร์ท่ี 3 เมษายน จะเปิดท าการสอน (รูปแบบออนไลน์) อีกครั้งในวันจันทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากในสถานการณ์ไม่เป็นท่ีแน่นอนในขณะน้ี จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะมีประกาศให้ทุกคนกักตัวอยู่แต่ในบ้าน ดังน้ัน หากเกิดสถานการณ์
ดังกล่าวน้ีข้ึน โรงเรียนฯ ได้จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมส าหรับนักเรียน (และท่านผู้ปกครอง) ตามรายละเอียดหน้า 2 ซึ่งประกอบไปด้วยรายช่ือแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ท่ีนักเรียนสามารถเข้าใช้งานได้ตามความสนใจในยามว่าง  
สุดท้ายน้ี ขอให้ทุกท่านปลอดภัยในตลอดช่วงปิดภาคเรียนน้ี 
 
การประกวด St. Stephen’s Virtual Talent Show 
เมื่อวันพุธท่ี 1 เมษายน ท่ีผ่านมา โรงเรียนฯ จัดการประกวด Talent Show รอบแรกผ่านสื่อออนไลน์ มีนักเรียนเด็กเล็กหลายคนแสดงความสามารถด้านดนตรี
ไทยและสากล นักเรียนระดับช้ันมัธยมแสดงความสามารถด้านการเต้น และยังมีวงร็อคแบนด์จากระดับช้ันประถม รวมไปถึงการแสดงความสามารถด้านการปรุง
อาหารด้วย การประกวดความสามารถครั้งน้ีจึงมีความหลากหลายมาก ซึ่งในการเผยแพร่คลิปการประกวดครั้งแรกน้ันมีผู้ลงช่ือเข้าชมผ่านโปรแกรม Google 
Meet กว่า 64 บัญชีผู้ใช้  
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการประกวดครั้งน้ี และขอขอบคุณครูประธาน นักดนตรี (อ้น) ผู้รวบรวมผลงานการแสดงของผู้เข้าประกวดทุกคน อย่างไรก็ตาม 
อาจมีหลายท่านพลาดการชมการประกวดครั้งแรก ดังน้ัน จึงสามารถเข้าชมผลงานอีกครั้งได้ท่ี https://bit.ly/39E5Qip  
 
DownDog 
โรงเรียนฯ เป็นสมัครเป็นสมาชิกแอพลิเคช่ันท่ีส่งเสริมการออกก าลังกาย ช่ือ Down Dog ซึ่งเป็นแอพลิเคช่ันส าหรับการเล่นโยคะท่ีบ้านท่ีได้รับความนิยมอย่างสูง 
นอกจากน้ี ยังมี main yoga app  Yoga for Beginners  HIIT   Barre และ 7 Minute Workout ซึ่งผู้ท่ีมีบัญชีผู้ใช้ท่ีอยู่อีเมลของโรงเรียนฯ (sis.edu) จะ
สามารถเข้าใช้งานแอพลิเคช่ันดังกล่าวข้างต้นได้ฟรีไปจนถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม น้ี! ดังน้ัน นักเรียนสามารถดาวน์โหลดแพลิเคช่ันจาก www.downdogapp.com 
และสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยท่ีอยู่อีเมลโรงเรียนของตนเอง เมื่อได้รับการยืนยันผ่านทางอีเมลแล้ว นักเรียนก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ทันที! 
 
การประกวด Extream Reading Competition 
ไม่มีโอกาสใดเหมาะส าหรับการอ่านหนังสือดีๆ มากไปกว่าช่วงเวลาน้ีอีกแล้ว! ในขณะท่ีทุกคนได้รับค าแนะน าให้อยู่ในบ้านและไม่ออกไปข้างนอกโดยไม่มีเหตุจ าเป็นน้ัน นับเป็นโอกาสอันดีท่ีจะได้

หยิบหนังสือเล่มโปรดข้ึนมาอ่านอีกครั้ง หรืออาจเป็นหนังสือท่ีน่าสนใจแต่ยังไม่มีโอกาสได้เปิดอ่าน ดังน้ัน ทุกคนควรหาสถานท่ีเหมาะๆ และเปิดอ่านหนังสือดีๆ สักเล่มหรือแม้แต่นวนิยายเร่ืองยาว 

และเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการประกวดผู้รักการอ่าน ทุกท่านสามารถส่งภาพตนเองขณะก าลังอา่นหนังสือเล่มโปรดด้วยท่าทางประกอบต่างๆ พร้อมหนังสือและช่ือผู้ประพันธ์ ภายในวันท่ี 
23 เมษายน น้ี เพื่อเข้าประกวด ท้ังน้ี อาจเป็นหนังสือสักเล่มหรืออีบุ๊คก็ได้ โดยโรงเรียนฯ จะเผยแพร่ตัวอย่างในวารสารข่าวฉบับหลังเทศกาลสงกรานต์น้ี  

ศึกษาตัวอย่างได้ท่ี ภาพถ่ายของดร. เควิน ไฮแลนส์ ซึ่งก าลังอ่านหนังสือเรื่อง ‘Do Androids Dream of Electric Sheep’ ประพันธ์โดย 
Philip K. Dick ให้เจ้าสุนัขช่ือกาแฟฟัง 

 
ข่าวสารจากระดบัชั้นประถมศึกษา 

ในสัปดาห์น้ี นักเรียน Kindergarten เรียนเสียง ‘S’ และหาสิ่งของต่างๆ ท่ีมีข้ึนต้นด้วยเสียง ‘S’ ส่วนนักเรียน Reception ฝึกเขียน

เกี่ยวกับการเป็นเพื่อนท่ีดี 

นักเรียน Year 1 และ 2 เรียนออนไลน์และท างานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างยอดเยี่ยม และส่งผลงานการออกแบบเสื้อผ้าซึ่งผสมผสานไป
ด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ส่วนในวิชา IPC นักเรียนก าลังจะเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง All Dressed Up ซึ่งคุณครูลิซ่า

รอชมผลงานนักเรียนซึ่งจะลงมือท าในช่วงปิดภาคเรียนน้ี 

นักเรียน Year 3 มีวินัยต่อการเรียนรู้มากในสัปดาห์น้ี ทุกคนเข้าเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ตรงต่อเวลาและเตรียมความ
พร้อมเป็นอย่างดี ทุกคนสนุกกับการเรียนมาก! 

ในสัปดาห์สุดท้ายน้ี นักเรียน Year 4 ทบทวนทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเส้นรอบรูปและพื้นท่ีรูป
สี่เหลี่ยม ส่วนในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนสร้างพาดหัวข่าวด้วย 6Ws มีใครทราบไหมว่ามี

อะไรบ้าง? นอกจากน้ี ในวิชา IPC นักเรียนรู้จักรหัสต่างๆในสนามบิน และออกแบบผลงาน
ศิลปะในแนวคิด ‘aerial views’  

นักเรียน Year 5 ศึกษาค้นคว้าเรื่องข้างข้ึนข้างแรม และรายงานว่าขณะน้ีและในวันเกิดของ
นักเรียนน้ันตรงกับช่วงเวลาข้างข้ึนหรือข้างแรม นอกจากน้ี หลังจากที่เฝา้สังเกตดวงจันทร์ทุก

วัน นักเรียนจึงค้นคว้าว่าจะมีพระจันทร์เต็มดวงอีกเมื่อไร และรอคอยท่ีจะพิสูจน์ว่าพระจันทร์
จะเต็มดวงในวันท่ี 8 เมษายนน้ี!  

นักเรียน Year 6 เรียนอย่างหนักที่บ้านตลอดสัปดาห์น้ี เรื่อง Fit-for Life และท ากิจกรรม Exit 
Point ท่ีบ้าน ส่วนในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนทบทวนเรื่องการการบวกและลบ

เศษส่วนในรูปจ านวนคละและเศษส่วนเกิน ส่วนในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนฝึกเขียน

เรื่องข าขัน โดยใช้ผลงานของ David Walliams เรื่อง 'Spoiled Brad' เป็นจุดเริ่มต้น 
นอกจากน้ี น้อง Jinny ยังสร้างสรรค์ผลงาน Ballerina และยังม ีmodel zipwire 

ประกอบการเรียนรู้วิชา IPC เรื่อง ‘Fit for Life’  

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 
เปิดภาคเรียนที่ 3 
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

วันอังคารที่ 21 เมษายน 
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

วันพุธที่ 22 เมษายน 
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
ก าหนดส่งแบบฟอร์มเลือกวิชาเรียนของ Year 9 

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
ก าหนดส่งภาพประกวด Extreme Reading Competition 

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

Monday 20th  – Friday 24th April 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2019-2020 รายงานข่าวฉบับที ่28: วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 

 
 
 
 
ระเบียบการเข้าใช้งาน Google Meet มดีังนี้  
1.นักเรียนต้องลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมตรงต่อเวลาที่ก าหนดในแต่ละ
รายวิชา 
2.นักเรียนควรอยู่ในห้องที่เงียบและไม่มีสิ่งรบกวนในขณะที่เข้าใช้งาน 
3.เปิดการใช้งานวีดีโอคอล โดยวางอุปกรณ์บนโต๊ะหรือเลือกสถานที่ที่
เหมาะสม 
4.หลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานโปรแกรมอ่ืนๆ เพื่อให้ครูมองเห็นนักเรียน
ผ่านโปรแกรมซ่ึงนักเรียนควรอยู่หน้าจอ ตั้งใจฟังในขณะที่ครูบรรยาย 
และมองไปที่กล้องในขณะที่พูด 
5.พึงรักษามารยาทพื้นฐานเช่นเดียวกับการปฏิบัติในชั้นเรียนตามปกติ 
ยกตัวอย่างเช่น ไม่รับประทานอาหารขณะเรียน 
6.พึงระวังการแสดงความคิดเห็น หรือตั้งค าถามในกล่องข้อความ 
7.ให้เกียรติผู้อ่ืน ไม่พูดแทรกผู้อ่ืน ไม่ลบชื่อผู้อ่ืนออกจากโปรแกรม 
หรือไม่แชร์หน้าจอในระหว่างที่ผู้อ่ืนแชร์อยู ่

http://www.downdogapp.com/
https://www.downdogapp.com/download
https://intro.downdogapp.com/download
https://hiit.downdogapp.com/download
https://barre.downdogapp.com/download
https://seven.downdogapp.com/download
http://www.downdogapp.com/
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Area of interest Activity 

Online learning Use any of the online resources sent home in the letter from Dr. Kevin on 27th March. 

Physical Walk a set number of steps / miles around the apartment/house/garden every day 

Physical Juggling - learn to juggle three balls 

Mathematics Watch the three Christmas lectures 2019 https://www.rigb.org/christmas-lectures/watch/2019/secrets-and-lies 

Reading Read a book a day 

Creative Learn to knit (lots of learn to knit videos online and can buy knitting needles and yarn from Lazada) https://
sheepandstitch.com/about/ 

Creative Mindful colouring book 

Language Start learning another language or see how many languages you can say hello in 

Creative Chinese calligraphy 

Science Make some slime (loads of sites with recipes) 

Science Lots of different cool (and some messy) science experiments to do at home. https://bit.ly/3bRo4P3 

Writing competition A 50 to 200 word story based on your favourite book character. 

Extreme Reading Competition 
Have a picture of you taken reading in an unusual place or way! 

Pets like reading too! Send a photo of you reading with your pet- cats make good listeners as they mostly ignore what you are saying! Any 
pets are welcome! 

Creative/ Physical 30 second dance party- all family members dance to any song you like but make a short video! 

Reading Family reading time- send us a photo of the family reading together, either to each other or just all reading. 

Art 
Visit the Van Gogh Museum https://bit.ly/2JCIEXo  Visit https://bit.ly/2R81HNh  and sign up to the online art courses. 

General activities https://www.mykidstime.com/things-to-do/50-fun-rainy-day-activities-for-kids/ 

Cooking Learn to cook a new dish and share photos of the finished dish with friends 

Creative Learn to embroider something or make a skirt 

Gardening If you have a garden - sew some seeds to grow some vegetables (or herbs indoors) 

Conservation Find out about an endangered species (animal or plant). Perhaps adopt the animal. 

Family Skype with relative or friend that you have not seen in a long time or cannot go and visit because of Covid-19 

Drama Watch some live theatre: https://bit.ly/2JAaxPJ and https://bit.ly/3bKrsuU 

Maths Watch the interesting and exciting Story of Mathematics https://bit.ly/346TCO1 

https://bit.ly/3bRo4P3
https://bit.ly/2JCIEXo
https://bit.ly/2R81HNh
https://www.mykidstime.com/things-to-do/50-fun-rainy-day-activities-for-kids/
https://bit.ly/2JAaxPJ
https://bit.ly/3bKrsuU
https://bit.ly/346TCO1
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Social chess.com, tabletopia.com 

Writing Write a letter / send a gift to an orphanage 

Declutter Sort through posessions and declutter. 

Creative Learn how to make a beauty face mask for you and your family. 

Creative Making Melt&Pour Soap (lots of video online and can buy ingredents from www.zippysoap.com 

Museums 
Visit a range of museums virtually - https://bit.ly/2UWJ7sH 

Museums https://bit.ly/3aHmsHl 

Webcams Travel the world - https://www.earthcam.com/ https://worldcam.eu/ https://www.geocam.ru/en/ 

Music Practise a new song to relax with music. 

museums/galleries More online museums to visit:  https://bit.ly/2UCeYzS 

zoos/museums 
Best virtual tours:  https://bit.ly/2wY7E8F 

Creative gaming Dungeons and Dragons online - https://www.ddo.com/en 

Scrabble 
Play word games or challenge your friends to Scrabble on Scrabble Go! https://bit.ly/39GaLzs 

Arts and craft 
https://www.happinessishomemade.net/quick-easy-kids-crafts-anyone-can-make/ 

Virtual forestry tour 
https://www.forestryengland.uk/100/google-expeditions 

Family History Research and create a family tree either for your own or a famous family 

Origami challenge 
http://www.sciencemadesimple.co.uk/exploring-science/topten_origamianimals 

Family General knowledge Geogra-
phy games http://www.sheppardsoftware.com/Geography.htm 

World Geography Games 
https://world-geography-games.com/ 

Art Museums 
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en 

Natural Disasters Game 
https://www.stopdisastersgame.org/ 

National Parks Virtual Tour 
https://www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/virtualtours.htm 

Physical "Climb" Everest it's approximately 58070 stairs (and count them!) 

Meditation 
https://www.nytimes.com/guides/well/mindfulness-for-children 

Art/Drama/English Recreate a famous painting or book cover using whatever objects are available in your house 

https://bit.ly/2UWJ7sH
https://bit.ly/2wY7E8F
https://bit.ly/39GaLzs
https://www.happinessishomemade.net/quick-easy-kids-crafts-anyone-can-make/
https://www.forestryengland.uk/100/google-expeditions
http://www.sciencemadesimple.co.uk/exploring-science/topten_origamianimals
http://www.sheppardsoftware.com/Geography.htm
https://world-geography-games.com/
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
https://www.stopdisastersgame.org/
https://www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/virtualtours.htm
https://www.nytimes.com/guides/well/mindfulness-for-children

