Dear Parents and Guardians,
Welcome to Term 1, SY 2019-2020 at SBW School. We would like to give our warm welcome to all new Kinders 1, we hope
you are very happy to be here with us. For this issue, parents will be informed what kids had done on the first week of new school
year.
This is Nursery’s first quarter, and they learned about Robot medical assistant. For K.1- 3, kids learned to get to know one
another. In addition, all kids did other useful and educational activities. You can see some photos in this issue and also on school
website and Facebook.
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
สวัสดีค่ะ สัปดาห์แรกของภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ นี้ ขอต้อนรับน้องใหม่ช้ นั อนุ บาลปี ที่ ๑ ทุกคน สู่ ร้ ัวโรงเรี ยน
สมบุญ วิทย์ค่ ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ นาํ เสนอเกี่ยวกับกิจ กรรมต่าง ๆ ของน้อง ๆ ระหว่างที่อยู่ในโรงเรี ยน เพื่อให้ผูป้ กครองได้เห็ น
พัฒนาการของน้อง ๆ ในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมที่ทางโรงเรี ยนจัดขึ้น
สําหรับชั้นเตรี ยมอนุบาล ควอเตอร์ที่ ๑ เรี ยนรู ้เรื่ อง “หุ่ นยนต์ผชู ้ ่วยแพทย์” และชั้น อ.๑-อ.๓ เรี ยนรู ้เรื่ อง “สร้างความคุน้ เคย”
นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมประจําสัปดาห์อีกหลากหลายกิจกรรม ที่จะส่ งเสริ มความสามารถและพัฒนาการต่าง ๆ ของน้อง ๆ ให้ดียงิ่ ขึ้น
ท่านผูป้ กครองสามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ในข่าวสารฉบับนี้ รวมทั้งเฟซบุค : โรงเรี ยน สมบุญวิทย์ และเว็บไซต์ของโรงเรี ยน :
http://sombunwit.ac.th/category/galleries/ ค่ะ

ÿ Photos above, show activities kids had done on the first week of new school year, they looked really happy while they were
doing such things with teachers and friends.
ÿ บรรยากาศการเรี ยนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ในสัปดาห์แรกของการเปิ ดภาคเรี ยน เด็ก ๆ มีความสุ ขกับการเรี ยนและ
ร่ วมทํากิจกรรมของโรงเรี ยนค่ะ 

“Knowing me, Knowing you”
“สร้ างความคุ้นเคย”
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ÿ To develop students language and communication skills,
we have given theme vocabulary drills and
enhancement in Thai, English and Chinese language.
ÿ นักเรี ยนฝึ กฝนคําศัพท์เป็ นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีนในทุก ๆ เช้าค่ะ

Birthday wishes to Jay
K.3/1 (17th May).
We wish you a lovely and
wonderful birthday.

ÿ Kids enjoyed story telling which was held by T.Tak, T.Chalong,
T.Noi, T.Jang and students from K.3. The story is about how to
behave when kids are at school.

ÿ กิจกรรมเล่านิทาน สัปดาห์น้ ี น้อง ๆ ได้ฟังนิทาน
ภาษาไทย สอดแทรกความรู ้ เรื่ อง “การปฏิบตั ิตนใน
โรงเรี ยน” ให้เด็ก ๆ สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
เมื่ออยูในโรงเรี ยน นําแสดงโดย ครู ตกั๊ , ครู ฉลอง, ครู นอ้ ย ,
ครู แจง และพี่ ๆ ชั้น อ.3 ค่ะ

ÿ We really appreciate and thanks all parents for your cooperation in dropping and picking up your kids at the time suggested, and please
place the student name card on the left of the wind shield in order to ease the traffic congestion.

ÿ ทางโรงเรี ยนขอขอบคุณผูป้ กครองทุกท่าน ที่เข้าใจและให้ความร่ วมมือเรื่ องการรับ-ส่ งนักเรี ยนตามเวลาที่โรงเรี ยน
กําหนด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด และขอกําชับท่านผูป้ กครองกรุ ณาติดป้ายชื่อนักเรี ยนที่หน้ารถฝั่งซ้ายมือทุกครั้ง
เมื่อมารับนักเรี ยน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการรับและส่ งบุตร-หลานของท่านค่ะ
Date For Diary :
 20th May 2019 : Substitute for Visakha Bucha Day  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
 23th May 2019 : Education Guidance for K.3
 ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : แนะแนวการศึกษาระดับอนุบาลปี ที่ ๓
th
 24 May 2019 : Wear Thai Costume
 ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : เริ่ มแต่งกายชุดผ้าไทย

We thank all parents and guardians for your past
and continued kind support of the school’s activities.

