โรงเรียนสมบุญวิทย
SOMBUNWIT TRILINGUAL SCHOOL

Dear Parents and Guardians,
This is now the fourth week since school opening. Kids were filled with enthusiasm, excitement and joy to participate activities
in morning assembly and in the classroom. Nursery kids learned about Home Care Robot mean while K.1-K.3 learned about Good Habits.
In addition, we keep providing various activities following Multiple Intelligence Theory, for increasing the accessibility of learning
experiences for all students. Parents can see some school activities photos in this issue and also on school website and Facebook.
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
สวัสดีค่ะ หลังจากเปิ ดภาคเรี ยนมาแล้ว ๔ สัปดาห์ เด็ก ๆ มีความพร้อมและปรับตัวในการร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรม
อื่น ๆ ในชั้นเรี ยนได้เป็ นอย่างดี และในด้านการเรี ยนการสอนนั้น เด็ก ๆ ชั้นเตรี ยมอนุบาล ควอเตอร์ ที่ ๑ เรี ยนรู ้เรื่ อง “หุ่นยนต์ ดูแลบ้ าน”
และเด็ก ๆ ชั้น อ.๑-อ.๓ เรี ยนรู ้ เ รื่ อ ง “หนู น้อ ยนิสัยดี” นอกจากนี้ ยังมีกิ จกรรมประจําสัปดาห์ อี กหลากหลายกิ จ กรรม ที่จ ะส่ งเสริ ม
ความสามารถและพัฒนาการของน้อง ๆ ให้ครบทุกด้านตามทฤษฎีพหุ ปัญญาทั้ง ๘ ด้าน ท่านผูป้ กครองสามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ใน
ข่าวสารฉบับนี้ รวมทั้งเฟซบุค : โรงเรียน สมบุญวิทย์ และเว็บไซต์ของโรงเรี ยน : http://sombunwit.ac.th/category/galleries/ ค่ะ

ÿ Long Live The Queen Teachers
and Students of SBW school convey
the respect to honor Her Majesty
Queen Suthida on the auspicious
occasion of her Birthday.
ÿ ขอพระองค์ทรงพระเจริ ญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน สมเด็จพระนางเจ้าสุ ทิดา
พัชรสุ ธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

“Good Habits”
“หนูน้อยนิสัยดี”
ล้างมือ

Wash my Hands

洗手 (Xǐshǒu)

แปรงฟัน

Brush my teeth

刷牙 (Shuāyá)

นอน

Sleep

睡覺 (Shuìjiào)

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 ภาษาจีน
ในทุก ๆ เช้าค่ะ 

ÿ Learning by doing, we teach kids to be kind and generous
by offering food to the monks together with the director and
teachers every Friday
ÿ กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน ๓ รู ป ในทุก ๆ เช้าของ
วันศุกร์ นําโดยผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยนค่ะ

ÿ Birthday wishes to LilLil K.1 (26th May).

We wish you a lovely and wonderful birthday.

ÿ Kinders 1 were doing activities in Aactivity Center. They rotated learning 3 subjects; Thai by T.Tak,
English by T.Thelma and Art by T.Whan.
ÿ ชั้ นอนุ บ าล ๑ เรี ยน “Activity Center” เป็ นการเรี ยนแบบบู ร ณาการวิ ช าภาษาไทย (ครู ตั๊ ก ),
วิชาภาษาอังกฤษ (T.Thelma) และศิลปะ (ครู หวาน) โดยให้เด็ก ๆ แบ่งกลุ่มเรี ยนเป็ นฐาน

ÿ Kinders 3/1 and Kinders 3/2 had swimming class with T.Tom. They enjoyed practicing the basics of swimming.
ÿ Fun@Pool ว่ายนํ้ากับครู ตอ้ ม ของเด็ก ๆ ชั้นอ. ๓/๑ (วันศุกร์) และ อ.๓/๒ (วันพฤหัสบดี) ครู ตอ้ มฝึ กให้เด็ก ๆ ตีขา ลอยตัว และ
ฝึ กดํานํ้า เด็ก ๆ ให้ความสนใจและตั้งใจเรี ยนมากค่ะ

ÿ Nursery kids enjoyed doing art work, Magnetic
Power Robot. They painted on paper plate stuck to
magnetic which can make paper plate moved like
a robot.
ÿ เด็ก ๆ ชั้นเตรี ยมอนุบาล ทําชิ้นงานศิลปะ
“หุ่ นยนต์พลังงานแม่เหล็ก” โดยครู มายด์วาดภาพถนน
บ้าน และหุ่ นยนต์ให้เด็ก ๆ ระบายสี และติดแม่เหล็กที่
หุ่ นยนต์กบั จานกระดาษ หุ่ นยนต์ก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะ

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

