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International Day of Older Persons Visit 
On Saturday 28 September our dorm students delivered eighteen 

bags of clothes along with snack food and drinks for the residents 

at the Tubkwang Homeless Shelter in Saraburi. Our students 

chatted with some of the residents. The lady called Wi in the 

photograph below spoke to several of the students in very clear 

English and told them a little of her life story as she was educated 

for three years in America. Our students were good ambassadors 

for our school and represented their families well showing 

compassion and respect to these older people. This was 

particularly timely as 1 October is recognised by the United 

Nations as the International Day of Older Persons. This year the theme is “The Journey to Age Equality”.  

 

Primary News 
It has been another fantastic week for Year 1 and Year 2, culminating in their 
assembly for all of primary.  They shared how they have learned about being unique 
(PHSE) and understand that every single one of us is part of the bigger world and are 
important (IPC). We shared facts about the author Roger Hargreaves (English) who 
wrote the Mr Men books.  The performance was amazing - well done to everyone! 
In English, Year 3 have been learning to write instructions.  In IPC they have been 
considering why fizzy drinks are not good for you but water is.  Year 4 have been 
preparing for their exit point on Tuesday next week with hands-on tasks and 
presentations involving volcanoes, earthquakes, tsunamis and tornadoes. This week 
Year 5 were archaeologists and excavated an "ancient Roman" site in the 
playground. Several artefacts were unearthed, carefully removed and then 
catalogued. Pupils used their historical knowledge of the Roman Empire to guess 
what the artefacts were and what they were used for. After that, they compared 

their guesses to historically accurate information about the artefacts.   On Monday, Year 6 really enjoyed 
showcasing all their learning from our Making New Materials IPC Topic at their Marvellous, Mind-blowing, 
Magnificent, Mega-Materials Exit Point. They joined SIS Bangkok Year 6 pupils on a trip to Khao Yai National Park 
on Thursday and raft building activities on Friday.   
 

Parent—Teacher  Meetings 
We are approaching the end of the first half of this term.  Teachers are currently preparing 
reports for students in Year 1 to Year 11, which may be picked up on Friday 11 October, prior to 
attending the Parent—Teacher meetings. These will happen on Friday 11 October from 14:15 to 
17:00.  A letter has been sent home regarding this. 
 

Video 
This week we have had two videographers in school.  They have visited lessons and clubs around 
the school to record the wide range of  activities that take place here.  Some students and staff 
have also taken part in interviews.  We look forward to getting the new school video, which will 
be put up on the school website. 
 

Halloween 
We will as usual be celebrating Halloween.  This will take place on Thursday 31 October, which is 
the week we come back after half-term.  All students and staff are encouraged to dress up in 
Halloween themed costumes and there will be Halloween themed activities taking place during 
the day.  Parents are very welcome to join the Halloween parade, which will take place 
immediately after Flag at 08:15. 
 

School Entrance 
We will be closing the current school entrance from the start of the new half-term, which begins 
on Monday 28 October.  Access to the school will be via the Ocean entrance only.  This is being 
done to enhance the safety and security of everybody on the school site. 
 

Flu Vaccinations 
Flu vaccinations will be taking place on the afternoon of Thursday 10th October.  The schedule 
has previously been sent by letter.  If you are unsure of timings please contact Reception. 

 
Mongkut Kiriwan School for the Blind 
At the end of the last academic year many students, parents and staff donated clothes for the school to 

pass on to people at the Tubkwang Homeless Shelter. On Saturday 14 September Dr Alex and Ms Wi 

took some of the child sized clothes, which were more suitable for younger people than the residents 

at the shelter, to Mongkut Kiriwan School for the blind. SISKY has a well established link with the 

students at this school. In former years some have come to swim here or attend school musical 

performances. It was a pleasure to meet familiar students there, see how 

well they have developed and be able to maintain this link.  

Monday 7th October 
English and Adventure Camp at school 
 

Tuesday 8th October 
Year 4 IPC Exit Point 
 

Wednesday 9th October 
 
 

Thursday 10th October 
Flu vaccinations 
 

Friday 11th October 
Flag—Remembrance of King Rama IX 
Parent—teacher meetings from 14:15. 
End of half-term 

 
 
 
 

 
 

Monday 7th– Friday 11th October 

 
 
 

 

Parents meetings will take place on Friday 
11 October from 14:15.  Consequently, 
lessons will also finish at 14:10 students 
must be collected by a parent / guardian.   
 
Student reports may be collected on 11th 
October prior to the parent-teacher 
meetings. 
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สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งทับกวาง 
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน นักเรียนประจ าน าเสื้อผ้า อาหารและเครื่องด่ืมเข้าเยี่ยม
สมาชิกสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี นักเรียนได้พบปะพูดคุยกับ
สมาชิกท่านหนึ่งของศูนย์ฯ ชื่อคุณวิ (ตามภาพประกอบ) ซึ่งเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อการได้เป็นอย่างดี คุณวิเล่าให้นักเรียนฟังว่าตนเคยเรียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 3 ปี นักเรียนทุกคนต่างเป็นผู้ฟังดีที่ดีและแสดงความเคารพให้
เกียรติผู้สูงวัย ทั้งนี้ ในวันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น
วันผู้สูงอายุสากล โดยแนวคิดหลักในปีนี้คือ ‘The Journey to Age Equality’ 
 

ข่าวสารจากระดับชั้นประถมศึกษา 
นักเรียน Year 1 และ 2 ประสบความส าเร็จกับการด าเนินกิจกรรม assembly 

ส าหรับระดับ primary นักเรียนน าเสนอผลการเรียนรู้เรื่อง ความเป็นอัตลักษณ์ (PSHE) และความเข้าใจว่า
เราทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่กว้างใหญ่และทุกคนต่างมีความส าคัญ (IPC) นอกจากนี้ นักเรียนยังได้
น าเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนักเขียนชาวอังกฤษชื่อ Roger Hargraves ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Mr Men ผู้ชม
ทุกคนประทับใจการน าเสนอผลงานของนักเรียน Year 1 และ 2 ทุกคน ยอดเยี่ยมมาก!  
นักเรียน Year 3 ฝึกการเรียนค าสั่งในวิชาภาษาอังกฤษ และหาค าตอบในวิชา IPC ว่าท าไมน้ าอัดลมจึงไม่ดี
เท่าน้ าด่ืมธรรมดา 
นักเรียน Year 4 เตรียมการน าเสนอผลงานการเรียนรู้วิชา IPC ในวันอังคารหน้า เกี่ยวกับการประทุของ
ภูเขาไฟ สถานการณ์แผ่นดินไหว สึนามิและพายุทอร์นาโด 
นักเรียน Year 5 สวมบทบาทนักโบราณคดีเข้าศึกษาค้นคว้าเรื่อง ‘ancient Roman’ ในสนามเด็กเล่นของ
โรงเรียน นักเรียนขุดค้นและค่อยๆเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ค้นพบออกมาจ าแนกประเภท นักเรียนใช้ความรู้
พื้นฐานด้านประวัติศาสตร์โรมันคาดเดาสิ่งที่ค้นพบว่าใช้ส าหรับเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง จากนั้น นักเรียน
ค้นคว้าข้อเท็จจริงจากสิ่งที่คาดเดาไว้ล่วงหน้า 

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นักเรียน Year 6  สนุกกับกิจกรรมในหัวข้อ Making New Materials ในวิชา IPC และน าเสนอ Exit Point เรื่อง 
Marvellous, Mind-blowing, Magnificent, Mega-Materials นอกจากนี้ นักเรียนยังท ากิจกรรมทัศนศึกษาและสร้างแพลอยน้ าร่วมกับนักเรียน  
Year 6 จากสาขากรุงเทพในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ผ่านมาด้วย 
 

การประชุมผู้ปกครองและครู 
โรงเรียนฯ จะปิดครึ่งภาคเรียนที่ 1 และจัดการประชุมผู้ปกครองและครูในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคมนี้ ต้ังแต่เวลา 14.15 น. ถึง 
17.00 น. ซึ่งนักเรียน Year 1-11 จะได้รับใบแสดงผลการเรียนในวันดังกล่าวด้วย โรงเรียนฯ ได้จัดส่งรายละเอียดถึง
ผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว 
 

การบันทึกเทปเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ในสัปดาก์ที่ผ่านมา ทีมช่างภาพเข้าบันทึกเทปเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยได้เข้าเก็บภาพบรรยากาศการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและกิจกรรมหลังเลิกเรียน ตลอดจนกิจกรรมประจ าวันของนักเรียนด้วย นอกจากนี้ นักเรียนและครูบางส่วน
ยังได้รับการสัมภาษณ์พิเศษ ซึ่งโรงเรียนฯ จะเผยแพร่ผลงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของโรงเรียนฯ ต่อไป 
 

กิจกรรมวันฮัลโลวีน 
ขอเชิญชวนทุกคนร่วมฉลองเทศกาลฮัลโลวีนในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะเป็นสัปดาห์แรกของการเปิดท าการเรียน
การสอนครึ่งหลังภาคเรียนที่ 1 นี้ นักเรียนและครูสามารถแต่งกายตามเทศกาลมาโรงเรียนฯ เพื่อร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนฯ 
ได้ ท่านผู้ปกครองสามารถเข้าชมการเดินขบวนพาเหรด หลังพิธีเคารพธงชาติในเวลา 08.15 น.  
 

ประตูเข้า-ออกโรงเรียนฯ 
โรงเรียนฯ จะปิดประตูเข้า-ออกด้านหน้าโรงเรียนฯ ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม เป็นต้นไป ขอความกรุณาใช้ประตูฝั่ง the 
Ocean เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเอง 
 

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
โรงเรียนฯ จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคมนี้ โรงเรียนฯ ได้จัดส่งตารางนัดถึง
ผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์ในวันและเวลาท าการ 

 
การบริจาคสิ่งของ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) 
ก่อนสิ้นปีการศึกษาที่ผ่านมา มีผู้ปกครอง นักเรียนและครูบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อมอบให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง เป็น
จ านวนมาก แต่มีบางส่วนที่เหมาะส าหรับเด็กมากกว่า ดังนั้น คุณครูอเล็กซานเดอร์ วอลเลอร์ และคุณวิไลลักษณ์ น้อยแก้ว เป็น
ตัวแทนน าสิ่งของไปมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฎคีรีวัน ทั้งนี้ โรงเรียนฯ มี
ความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนสอนคนตาบอดมาเป็นระยะเวลาหลายปี เช่น การเชิญ
นักเรียนมาฝึกว่ายน้ าและชมการแสดงละครเวทีที่โรงเรียนฯ ครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความ
ประทับใจที่ได้เห็นนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีข้ึน และยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียนฯ 
ของเรา 

วันจันทร์ท่ี 7 ตุลาคม 

ค่าย English and Adventure Camp  

วันอังคารท่ี 8 ตุลาคม 

Year 4 IPC Exit Point 

วันพุธท่ี 9 ตุลาคม 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 10 ตุลาคม  

บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

วันศุกร์ท่ี 11 ตุลาคม 

พิธีเคารพธงชาติและพิธีน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันจันทร์ท่ี 7 - วันเสาร์ท่ี 5 ตุลาคม 

 
 
 

การประชุมผู้ปกครองและครูจะมีข้ึนในวันศุกร์ท่ี 11 ตุลาคม ต้ังแต่
เวลา 14.15 น. ดังน้ัน การเรียนการสอนจะเสร็จสิ้นในเวลา 14.10 น.  
ผู้ปกครองจึงควรรับบุตรหลานในเวลาดังกล่าวด้วย 
 
นักเรียนจะได้รับใบแสดงผลการเรียนในวันศุกร์ท่ี 11 ตุลาคม  
ก่อนการประชุมผู้ปกครองและครูจะเริ่มข้ึน 
 

ดร. เควิน ไฮแลนส ์

ครูใหญ ่

2019-2020 รายงานข่าวฉบับที ่8: วนัจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ 
        ข่าวสารประจ าสัปดาห์ 


