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สัปดาห์หนังสือ, กีฬาสี EY และ อื่นๆอีกมากมาย

สารจากผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ

เมื่อดิฉันมองออกไปนอกออฟฟิศ ดิฉัน
ได้เห็นป้ายหนึ่งของงานกิจกรรมสัปดาห์
หนังสือได้กล่าวไว้ว่า “ไม่มีสิ่งใดสามารถ
ทดแทนหน้าตักของคุณได!้ เฉพาะฉะนั้นจง
อ่านหนังสือกับบุตรหลานของท่าน” 

ในโลกปัจจุบันมีอุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกเกิดขึ้นมาแทนที่ หนังสือ
มากมาย ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ท า
ให้เกิดประโยชนม์ากมาย แต่มันควรเป็นสิ่ง
ที่มาเสริมมากกว่าเป็นสิ่งที่มาทดแทนการ
อ่านหนังสือ ไม่มีอะไรมาแทนที่หนังสือดีๆ
ได้ อย่างที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นนั้นดิฉัน
อยากจะสนับสนุนให้ท่านผู้ปกครองได้ใช้
เวลาอ่านหนังสือกับบุตรหลานของท่าน

ปฏิทินกิจกรรม
30 พ.ค. คอนเสิร์ตไวโอลิน
14 มิ.ย. งาน Open Day เปิด
บ้าน ISC
21 มิ.ย. การแสดงของนักเรียน 
ร ะ ดั บ ชั้ น  KS2 เ รื่ อ ง  The 
Jungle Book
29 มิ .ย. วันสุดท้ายของภาค
เรียนที่ 3



การหายไปของ มนุษย์คุกกี้ 
Gingerbread

นักเรียนชั้น Y1 ได้มีโอกาสพิเศษได้ท า มนุษย์คุกกี้ 
Gingerbread ในวันอังคารที่ผ่านมา และได้ท าการ
ตกแต่งในวันพุธที่ผ่านมา ท่านผู้ปกครองเชื่อหรือไม่ว่า 
หลังจากที่เด็กๆได้ท าการตกแต่งและทิ้งคุกกี้ไวน้ั้น คุกกี้
ทั้งหมดได้หายไป เด็กๆจึงต้องท าการค้นหา เด็กๆจึงได้
ท าการถ่ายวีดีโอไว้เป็นหลักฐาน และตัดสินใจให้ครู 
Georgia โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่พวกเค้ายุ่งมาก 
จึงไม่สามารถมาได้ เด็กๆจึงต้องหาทางแกไ้ขปัญหาและ
ค้นหาเจ้ามนุษย์คุกกี้ Gingerbread ด้วยตัวพวกเค้า
เอง และในที่สุดเด็กๆก็สามารถสะกดรอยตามและเจอ
เจ้ามนุษย์ Gingerbread อยู่ในห้องสมุด โชคร้ายที่มี
เจ้ามนุษย์คุกกี้ Gingerbread จอมซนหนึ่งตัวถูกกินไป!

ชมรมภาษาไทย
ผ่านไปได้ด้วยดีส าหรับครั้งแรกของการเปิดสอน

ชมรมภาษาไทย โดยคุณครูแพรจะท าการสอน
ทุกๆวันพฤหัสบดี จุดมุ่งหมายส าคัญของการเปิด
ชมรมภาษาไทยน้ันคือ การเปิดโอกาสให้เด็กๆได้
รู้จักและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และเข้าใจง่าย
ขึ้น รวมไปถึงการท ากิจกรรมต่างๆภายในชมรม 
อย่ า ง เ ช่ น  ก า รแสด งพื้ นบ้ า น  อ าหาร ไทย 
ศิลปะวัฒนธรรมไทย กวีนิพนธ์ และอื่นๆ

สัปดาห์หนังสือ
ในสัปดาห์ที่ก าลังจะผ่านไปนี้ สิ่งแรกที่เด็กๆ

จะสังเกตเห็นเมื่อมาถึงโรงเรียนคือ รูปภาพ
ต่ า งๆ ในธี ม  Extreme Reading ที่ เ ด็ กๆ ได้
ช่ ว ย กั น ส่ ง เ ข้ า ม า  ท า ง โ ร ง เ รี ย น ต้ อ ง
ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ค่อยสนับสนุน
กิจกรรมในครั้ งนี้  ท่านผู้ปกครองจะได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับสัปดาห์หนังสือผ่านทาง Class 
newsletter ในแต่ละห้องเรียน ท่านผู้ปกครอง
และนักเรียนสามารถเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อ
หนังสือมากมายได้ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคมที่
จะถึงนี้ ในห้อง MP Room 1 ได้ตั้งแต่ในเวลา 
8.30 น. เป็นต้นไป

การกลับมาของ
Summer School

การเรียนการสอน Summer School 
ก าลังจะกลับมา ท่านผู้ปกครองสามารถ
ติดต่อลงทะเบียน และรับส่วนลดพิเศษได้ท่ี
คุณ Alex หรือกดเข้าไปตามลิ้งค์ที่

แนบมาดังกล่าว ได้ถึง 14 พ.ค. น้ี

โปรโมชั่นและข้อเสนอที่น่าสนใจ

หลั งจากการแสดงบัล เลย์ จากคณะ 
Rosinka Ballet จบลง ทางคุณ Ekaternia
และคณะได้มีโปรโมชั่นพิเศษส าหรับนักเรียน
ของเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีนักเรียน
ของเรา เข้ าร่ วม เป็นจ านวนมาก หาก
ผู้ปกครองท่านใดสนใจ สามารถติดต่อคุณ 
Ekaterina โทร  080 -000 -4773  หรื อ    
ติ ดต่ อ ได้ ท่ี  Sport Point Tenerife ซอย
สุขุมวิท 54

กีฬาสีนักเรียนระดับช้ัน 
EY1 และ EY2

กิ จ ก ร ร ม กี ฬ า สี ใ น วั น พ ฤ หั ส บ ดี ที่  1 0 
พฤษภาคมที่ผ่านมา เด็กๆชั้น EY1 และ EY2 ได้
โชว์ศักยภาพในด้านร่างกายและได้ใช้ทักษะใน
การใช้กล้ามเน้ือส่วนต่างๆโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัด
เล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างที่ได้เรียนและ
ฝึกฝนมาในวิชาพละ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น 
การวิ่ง การกระโดด การทรงตัว การคลาน เป็น
ต้น  กิจกรรมที่ เด็กๆชื่ นชอบมากที่ สุ ดก็ คือ 
กิ จกรรม  Water Slides เพ ราะ เด็ กๆจะ ได้
สนุกสนานไปกับสไลเดอร์ที่เต็มไปด้วยฟองสบู่
มากมาย โดยมีพี่ๆ ระดับชั้น Y5Y6 คอยดูแลและ
ให้ความช่วยเหลือตลอดการท ากิจกรรม

Early Year
Primary Year

https://goo.gl/forms/85wrwh4uCqbP36gT2
https://goo.gl/forms/Qzjabg3YPpm4Bg9D2

