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Dear parents and guardians, 

ACIS Annual Sports Day is coming up on Friday Nov. 13th, 2020. For Sports Day, we host athletic games 

and encourage team-style competition among our students throughout the day. Our schedule for the event 

is as follows: 

Time Activity Location Person-in-Charge 

9:00AM – 

9:30 

Opening Ceremony 

• Parade 

• Olympian Oath 

• Torch Run 

• Balloon 

Release 

Soccer Field (parade will 

begin in the school 

building lobby) 

Ms. Brittany, Principal & Mr. L, 

PE teacher 

9:30 – 

10:45 

PreK – K3 games 

(G1 – G6 classes 

routine academic 

schedule) 

Soccer Field, Basketball 

court (students will be 

supervised and led through 

all events by homeroom 

teachers / TAs) 

Mr. L, PE teacher 

10:45 – 

12:20 

Regularly scheduled 

lunch times 

Canteen Homeroom teachers and TAs 

12:20 – 

2:00 

G1 – G6 games 

(PreK – K2 nap time, 

K3 academic scheduled 

classes) 

Soccer Field, Basketball 

court (students will be 

supervised and led through 

all events by homeroom 

teachers / TAs) 

Mr. L, PE teacher 

2:00 – 

2:30  

Closing Ceremony 

 Winning Team 

announced 

 Olympic 

Flame 

“extinguished” 

Soccer Field  Mr. L, PE teacher 

2:30 – 

3:35/3:45 

Prepare to go home Classrooms Homeroom teachers and TAs 

 

Our Opening Ceremony Parade will be arranged in an Olympic fashion, with each class (PreK-G6) 

representing a country. Student volunteers will carry the class’ banner, and 1 student volunteer will 

participate in an opening ceremony torch run to start the games. These volunteers have already been 

decided upon by homeroom teachers and TAs.  

*We are currently asking for 10 female student volunteers who would like to participate as Opening 

Ceremony cheerleaders. These students will lead the parade, and will prepare their own red or white 

cheerleader - style costume. These students will not be responsible for any special dance routine, 

simply leading the parade. If your child is interested, please contact Ms. Bee, Mr. Chang, or Ms. 

Brittany in the Academics Office.  
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In the spirit of team competition, we have arranged all students into either a Red team or White team. 

Students will play these games, supporting their team, at their designated times. At the end of the day, we 

will host a Closing Ceremony and reveal which team, Red or White, was the overall winner for the day. 

These winners will receive a special sticker and all students will receive a participation certificate.  

Sports Day Games include: 

 Obstacle Course  100 Meter Dash 

 Noodle Hockey  Tug-of-War 

 Bouncy Ball Relay  Dodgeball 

 Volleyball Game  Soccer Shootout 

 Noodle Joust  Basketball King of the Court 

 

As these activities will be happening throughout the entire day and scheduling may be held up from time 

to time, please help your child pack the following for Friday: 

 Water Bottle 

 Hat / sunglasses 

 Socks and athletic shoes (no cleats necessary) 

 A healthy snack 

 Sunscreen 

Our Parent Teacher Group will also provide fruit to be given to our students as a healthy snack throughout 

the day. Thank you, PTG! 

Throughout the day, selected staff members will be passing out gift vouchers to our coffee shop to 

students who exhibit positive sportsmanship, such as cheering out their team mates, respecting their 

opponents, helping teachers, etc. We look forward to seeing our Phoenix Flames have fun on the field 

Friday, November 13th.  

Your homeroom teachers will send out any further information regarding the opening ceremony or other 

updates. Parents, we kindly request that this event remain internal, for our students only. We will not have 

any designated parent areas for this event. Thank you for your understanding and support. If you have any 

questions, please contact our principal, Ms. Brittany Yandell at principal@acis.ac.th.  

Sincerely, 

ACIS Administration 

 

 

 

 

mailto:principal@acis.ac.th
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เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีสจะจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี (Sport day) ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563  
ซึ่งทางโรงเรียนจะมีการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมการแข่งขนัประเภททีมของนักเรียนในวันดังกล่าว สำหรับตารางด้านล่างนี้
คือกำหนดการของกิจกรรมกีฬาสีในปีนี้ 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ บุคลากรที่ดูแลและรับผิดชอบ 
9:00 ถึง 
9:30 น. 

พิธีเปิด 
• ขบวนพาเหรด 
• การกล่าวคำ

ปฏิญาณ 
• วิ่งคบเพลิง 
• การปล่อยบอลลูน 

บริเวณสนามฟุตบอล (ขบวนพาเรด
จะเริ่มขึ้นในบริเวณอาคารเรียน) 

Ms. Brittany (ครูใหญ่ฝ่ายต่างประเทศ) 
และ Mr. L (ครูพละ) 

9:30 ถึง 
10:45 น. 

เกมการแข่งขันของนักเรียน
ในระดับชั ้นเตรียมอนุบาล 
ถึง อนุบาล 3 (PreK-K3)  
สำหรับนักเรียนในระดับช้ัน
เกรด 1 ถึง 6 (G1 – G6) จะ
มีการเรียนการสอนตามปกติ
ในช่วงเวลานี้  

สนามฟุตบอล และ สนามบาสเก็ต
บอล (ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยจะ
เป็นผู้ที่คอยดูแลและนำนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ) 

Mr. L (ครูพละ) 

10:45 ถึง
12:20 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน
ตามปกติ 

บริเวณโรงอาหาร ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วย (TAs) 

12:20 ถึง
14:00 น. 

เกมการแข่งขันของนักเรียน
ในระดับชั้นเกรด 1 ถึง เกรด 
6 (G1 – G6) 
สำหรับนักเรียนในระดับช้ัน
เตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 2 
จะเป็นเวลานอนพักกลางวัน 
และนักเรียนชั ้นอนุบาล 3 
จะเรียนตามปกติ  

สนามฟุตบอล และ สนามบาสเก็ต
บอล (ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยจะ
เป็นผู้ที่คอยดูแลและนำนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ) 

Mr. L (ครูพละ) 

14:00 ถึง 
14:30 น. 

พิธีปิด 
 ประกาศทีมที่

ชนะเลิศ 
 ดับคบเพลิงโอ

ลิมปิค 

สนามฟุตบอล  Mr. Anthony (ครูพละ) 

14:30 ถึง 
15:35 หรือ
15:45 น. 

เตรียมตัวกลับบ้าน ห้องเรียน ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วย (TAs) 
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สำหรับขบวนพาเหรดในพิธีเปิดกีฬาสีของทางโรงเรียนนั่นจะจัดในรูปแบบของโอลิมปิกเกมส์ โดยในแต่ละชั้นเรียน 
(เตรียมอนุบาล ถึง เกรด 6) จะเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศ ซึ่งนักเรียนที่เป็นอาสาสมัครจะเป็นผู้ถือป้ายของชั้นเรียน และ
อาสาสมัครอีก 1 คนจะเข้าร่วมการวิ่งคบเพลิงเพื่อเริ่มเกมการแข่งขัน ครูประจำชั้นและ ครูผู้ช่วย ได้ทำการเลือกนักเรียนที่จะมา
เป็นอาสาสมัครในกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

ในขณะนี้ทางโรงเรียนได้เปิดรับสมัครอาสาสมัครที่เป็นนักเรียนหญิงจำนวน 10 คน ที่มีความต้องการเข้าร่วมเป็น
เชียร์ลีดเดอร์ในพิธีเปิดกีฬาสี นอกจากนี้แล้วอาสาสมัครกลุ่มดังกล่าวจะเป็นผู้นำขบวนพาเหรดและจะต้องจัดเตรียมชุดเชียร์
ลีดเดอร์สีแดงหรือสีขาวมาด้วยตนเอง นักเรียนที่เป็นอาสาสมัครเชียร์ลีดเดอร์จะไม่ต้องรับผิดชอบในกิจกรรมการเต้นหรือการ
แสดงพิเศษใดๆ เพียงแค่ทำหน้าท่ีเป็นผู้นำในขบวนพาเหรด หากบุตรหลานของท่านมีความสนใจที่จะสมัครเป็นเชียร์ลีดเดอร์ 
กรุณาติดต่อครูบ ีครูช้าง หรือ Ms.Brittany ได้ที่แผนกวิชาการ 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตวิญญาณของการแข่งขันเป็นทีม ทางโรงเรียนได้จัดแบ่งนักเรียนทุกคนให้อยู่ในทีมสีแดงหรือทีม
สีขาว ซึ่งนักเรียนจะเข้าร่วมเกมกีฬาการแข่งขัน สนับสนุนทีมของตัวเอง ตามเวลาที่กำหนดไว ้ ในช่วงท้ายของกิจกรรมกีฬาสีทาง
โรงเรียนจะจัดพิธีปิดและประกาศว่าทีมแดงหรือขาวจะเป็นผู้ชนะโดยคะแนนรวม นักเรียนที่อยู่ในทีมที่ชนะเลิศจะได้รับสติกเกอร์
พิเศษ และทางโรงเรียนจะมอบเกียรติบัตรให้แกน่ักเรียนทุกคนจะที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี 

เกมการแข่งขันในกิจกรรมวันกีฬาสีมีดังต่อไปนี ้

 เกมกีฬาวิบาก  วิ่ง 100 เมตร 

 ฮอกกีโ้ฟมยาว  ชักกะเย่อ 

 แข่งเล่นบอลกระโดด  ดอดจ์บอล 
 

 วอลเล่ย์บอล  ฟุตบอล 

 การแข่งขันโฟมยาว (Noodle Joust)  บาสเก็ตบอล 
 

เนื่องจากทางโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นตลอดทั้งวัน และจะมีการจัดตารางเวลา ขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง
โปรดช่วยบุตรหลานของท่านจัดเตรียมสิ่งของดังต่อไปนี้สำหรับกิจกรรมกีฬาสีในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 

 ขวดน้ำ 

 หมวก และ/หรือ แว่นตากันแดด 

 ถุงเท้า และรองเท้ากีฬา (รองเท้าฟุตบอลไม่จำเป็นต้องมีปุ่มสตั๊ด) 

 อาหารว่างที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

 ครีมกันแดด 

ชมรมผู้ปกครอง (PTG) ของทางโรงเรียนจะจัดเตรียมผลไม้ให้กับนักเรยีนทุกคนเพื่อเป็นอาหารว่างตลอดทั้งวัน นอกจากน้ี
แล้ว ทางโรงเรียนจะมอบหมายให้บุคลากรทำการมอบบัตรกำนัลสำหรับใช้ภายในร้านกาแฟของโรงเรียนให้แก่นักเรียนที่แสดงออก
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ถึงความมีน้ำใจนักกีฬา ยกตัวอย่างเช่น ร่วมเชียร์เพื่อนร่วมทีม แสดงความเคารพทีมตรงข้าม ช่วยเหลือครู และอื่น ๆ ทางโรงเรียน
หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นนักเรียนทุกคนได้รับความสนุกสนานตลอดทั้งวัน 

ครูประจำชั้นจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีเปิดหรือข้อมูลล่าสุดให้กับท่านผู้ปกครอง ทางโรงเรียนขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมภายใน และจัดขึ้นสำหรับนักเรียนของทางโรงเรียนเท่านั้น หากท่านผู้ปกครองมีคำถามหรือข้อสงสัย
ใด ๆ โปรดติดต่อครูใหญ่ฝ่ายต่างประเทศ Ms. Brittany Yandell ได้ที่ principal@acis.ac.th 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
  
ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอขอบพระคณุสำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือของท่านผู้ปกครองมา ณ โอกาสนี้  
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง  
ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส 
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尊敬的各位父母和监护人： 

美中国际学校的年度体育日，将于 2020 年 11 月 13 

日（星期五）举行。我们将在体育日全天举办运动会，鼓励学生全天进行团队比赛，活动

日程如下： 

时间 活动 地点 负责人 

9:00 – 

9:30 
开幕式 

• 团队巡游 

• 奥林匹克誓言 

• 火炬手 

• 气球放飞仪式 

• 足球场 (团队巡

游将在学校建筑

大厅开始) 

Ms. Brittany, 美国校长 & Mr. L, 

体育老师 

9:30 – 

10:45 
PreK – K3 游戏 

(G1 – G6 正常上课) 

足球场, 篮球场 (老师和

助教会陪同进行比赛) 

Mr. L, 体育老师 

10:45 – 

12:20 
午餐时间 餐厅 班主任和助教 

12:20 – 

2:00 
G1 – G6 游戏 

(PreK – K2 午睡时间, 

K3 正常上课) 

足球场, 篮球场 (老师和

助教会陪同进行比赛) 

 

Mr. L,体育老师 

2:00 – 

2:30  
闭幕式 

 颁奖 

 火炬熄灭仪式 

足球场 Mr. L, 体育老师 

2:30 – 

3:35/3:45 
家长接孩子放学 班级教室 班主任和助教 

 

我们的开幕式巡游将按奥运会的方式安排，每个班级（PreK-

G6）代表一个国家。学生引导员将举着班级的旗帜，1名学生志愿者将作为火炬手领跑开

幕式，火炬点燃后开始比赛。这些引导员已经由班主任教师和助教选出。 

 

*我们目前要求10名女学生志愿者，希望作为开幕式啦啦队队员。这些学生将带领巡游， 

并将准备自己的红色或白色的啦啦队风格的服装。这些学生将不负责任何特殊的舞蹈程

序，只是领导游行。如果您的孩子有兴趣，请联系 Bee女士、Chang先生或学术办公室的 

Brittany女士。 

 

本着团队竞争的精神，我们安排了所有学生进入红队或白队。学生将在指定时间参加这些

比赛，以支持他们的团队。在一天结束的时候，我们将主持一个闭幕式，并告诉大家红白
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两队谁是当天的总冠军。这些获奖者将收到一张获奖证书，所有学生都将获得一份参与证

书。 

体育日竞赛包括： 

 障碍赛  100 米短跑 

 简易曲棍球  拔河 

 弹力球  躲避球 

 排球比赛  足球射门 

 技能比赛  篮球之王 

 

由于这些活动将全天进行，而且日程安排可能会有推迟，请帮助您的孩子为周五的活动准

备以下物品： 

 水瓶 

 帽子/太阳镜 

 袜子和运动鞋 (无需鞋釘) 

 健康小吃 

 防晒霜 

 

我们的 PTG也将提供水果，作为健康小吃给我们的学生。谢谢你！ 

 

当天特定员工将向表现出积极体育精神的学生发放我们咖啡店的礼券，以表扬例如为队友

加油、尊重对手、帮助老师等表現。11月13日星期五，期待看到凤凰火焰们在球场上享受

比赛。 

您的班主任教师将发送有关开幕式或其他最新信息。请注意这是对内活动，只适合我们的

学生，我们不会为此活动设置任何指定的家长區域。感谢您的理解和支持。如果您有任何

问题，请电邮联系我们的校长Brittany女士principal@acis.ac.th。 

此致 

美中国际学校 


