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SOMBUNWIT TRILINGUAL SCHOOL

This Week In Our School : 30th,31st July – 1st,2nd Aug 2019

Dear Parents and Guardians,

Here we are to inform you current updates of our kids’ activities. Nursery kids enjoyed learning on the topic of Crab. Kinders
1-3 learned about Animal Life. Additionally, we have provided various activities to increase learning experiences for all students to ensure
that they all achieve their highest potential. Parents can see some school activities photos in this issue and also on school website and
Facebook.
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะ สัปดาห์น้ ี นอ้ ง ๆ ชั้นเตรี ยมอนุบาลเรี ยนรู ้เรื่ อง “ปู” พี่ ๆ ชั้น อ.๑-อ.๓ เรี ยนรู ้เรื่ อง “สัตว์โลกน่ ารัก”
รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่ส่งเสริ มพัฒนาการทางด้านวิชาการ ฝึ กความสามารถ ความกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ ซึ่ ง
ท่านผูป้ กครองสามารถติดตามภาพกิจกรรมต่าง ๆ เพิม่ เติมได้ที่เฟซบุคและเว็บไซต์ของโรงเรี ยนค่ะ

“Animal life”

“สั ตว์ โลกน่ ารัก”
สุนัข

Dog

狗 (Gǒu)

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 และภาษาจีนในทุก ๆ เช้าค่ะ
เสือ

Tiger

老虎 (Lǎohǔ)

ÿ Kinders 1- 3 had a medical checkup by staff from Bangphai Hospital. Thank you so much for your kindness.
ÿ เจ้าหน้าทีจ่ ากโรงพยาบาลบางไผ่ มาตรวจสุ ขภาพน้อง ๆ ชั้น อ.๑-๓ ค่ะ

ช้ าง

Elephant

大象 (Dà xiàng)

ÿ Nursery kids enjoyed swimming class with T.Tom. So much fun!!
ÿ น้อง ๆ ชั้นเตรี ยมอนุบาลเรี ยนว่ายนํ้ากับครู ตอ้ ม น้อง ๆ มีความสุ ขและสนุกสนานทุกครั้งที่ได้เรี ยนว่ายนํ้าค่ะ

ÿ We keep encouraging kids to be moral and ethical person by holding a merit making activity every Friday morning.
ÿ กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม-จริ ยธรรมทางพุทธศาสนา คณะครู และนักเรี ยนร่ วมตักบาตรพระสงฆ์จาํ นวน ๓ รู ป ทุกๆ เช้าวันศุกร์ค่ะ

ÿ After class : T. Jang and T. Nuch help some kids from K,3 do their homework on Monday – Thursday. They looked concentrated on
their tasks. They must improve their study very soon. Keep doing your best , kids.
ÿ กิจกรรมหลังเลิกเรียน : ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี การเรี ยนซ่อมเสริ ม (ทําการบ้าน) ของชั้น อ.๓ กับครู แจง และครู นุช ที่จะช่วยสอน
การบ้านให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น เด็ก ๆ ตั้งใจทําการบ้านกันทุกคนเลยค่ะ

Date For Diary :
 8 August 2019
: Mother’s Day Activity
 ๘ สิ งหาคม ๒๕๖๒
: กิจกรรมวันแม่แห่ งชาติ
th

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

