โรงเรียนสมบุญวิทย
SOMBUNWIT TRILINGUAL SCHOOL

Sombunwit School : Weekly Newsletter 2/2019
This Week In Our School : 21st-24th May 2019
Dear Parents and Guardians,
Though this is the second week of new school year, kids are still feeling wonderful and excited to participate school activities.
For the past week, Nursery kids learned about “Human Robot”, kinders 1-3 learned about “Body Parts”. In addition, various fun and
activities have been prepared for helping kids growing in all abilities and development. You can see some photos in this issue and also on
school website and Facebook.
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
สวัส ดี ค่ะ ในสั ปดาห์ ที่ ๒ ของการเรี ยนการสอนนี้ น้อ ง ๆ ทุ ก ระดับ ชั้นตื่ นตัว กับ การมาโรงเรี ย นแต่ เ ช้า และร่ ว มทํา กิ จ กรรม
ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น สําหรับชั้นเตรี ยมอนุบาล ควอเตอร์ที่ ๑ เรี ยนรู ้เรื่ อง “หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์” และชั้น อ.๑-อ.๓ เรี ยนรู ้เรื่ อง “ร่ างกายของ
เรา” นอกจากนี้ ยงั มีกิจกรรมประจําสัปดาห์อีกหลากหลายกิจกรรม ที่จะส่ งเสริ มความสามารถและพัฒนาการของน้อง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ท่าน
ผูป้ กครองสามารถติ ด ตามภาพกิ จ กรรมได้ใ นข่ า วสารฉบับ นี้ รวมทั้ง เฟซบุ ค : โรงเรี ย น สมบุ ญ วิท ย์ และเว็ บ ไซต์ข องโรงเรี ยน :
http://sombunwit.ac.th/category/galleries/ ค่ะ
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ขอต้อนรับ
Teacher Bradley Mason
ÿ We would like to welcome Teacher Bradley Mason,
he will stay with us every Friday to teach K.1-K.3,
focusing on learners’ comprehension and speaking
skills.
ÿ ขอต้ อ นรั บ Teacher Bradley Mason ที่ จ ะมาจั ด
กิจกรรม และสอนน้อง ๆ ระดับชั้น อ.๑-๓ ทุกวันศุกร์
ในรายวิ ช า “Let’s Speak!” โดยเน้ น ทัก ษะทางด้า น
ภาษาอังกฤษ (การฟัง , การพูด) ที่ใช้ในชี วิตประจําวัน
ให้กบั น้อง ๆ ค่ะ 

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 และภาษาจีน
ในทุก ๆ เช้าค่ะ 

ÿ School invited parents, whose kids graduated K.3 last year, to share experience about how to prepare their kids for entering P.1
ÿ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ป.๑ สําหรับพี่ ๆ ชั้น อ.๓ ทางโรงเรี ยนได้เชิญตัวแทนผูป้ กครองศิษย์เก่าที่สาํ เร็ จการศึกษาใน
ปี การศึกษา ๒๕๖๑ มาแลกเปลี่ยนและเล่าประสบการณ์ “การเตรี ยมความพร้อมศึกษาต่อชั้น ป. ๑” ของโรงเรี ยนในกลุ่ม
คาทอลิค พร้อมให้คาํ แนะนําต่าง ๆ กับผูป้ กครองของพี่ ๆ ชั้น อ.๓ ที่สนใจค่ะ

ÿ Photos on the right show Weekly Activities such as offering food to
the monks, storytelling, morning exercise, yoga, music study and so on.
ÿ ภาพกิจกรรมประจําสัปดาห์น้ ีของชั้นเตรี ยมอนุบาล, ชั้น อ.๑-๓ ได้แก่
กิจกรรมตักบาตรเช้าวันศุกร์, กิจกรรมนิทานเช้าวันพุธ,กิจกรรมกายบริ หาร
เช้าวันจันทร์-วันอังคาร, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์, กิจกรรมโยคะชั้น
เตรี ยมอนุบาล, กิจกรรมดนตรี ครู อ๊อดคีรีบูนและกิจกรรมอื่น ๆ ค่ะ
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ÿ Welcome new member to SBW School, Fungfing and Feawfow. They
are so adorable. Hope both of them are happy and have fun with teachers
and friends here.
ÿ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของชั้นเตรี ยมอนุบาลสู่ ร้ ัวโรงเรี ยนสมบุญวิทย์
ขอให้นอ้ ง ๆ สนุกและมีความสุ ขกับการเรี ยนนะคะ 
Date For Diary :
 3rd June 2019 : National holiday : Her Majesty the Queen’s birthday
 ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ : หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุ ทิดา พัชรสุ ธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี

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

