โรงเรียนสมบุญวิทย
SOMBUNWIT TRILINGUAL SCHOOL

Dear Parents and Guardians,
Throwback to the previous week, all kids kept having fun at school. Nursery kids enjoyed learning on the topic of Robot
Vehicles. Kinders 1-3 learned about Food Pyramid. In addition, we have provided various activities to increase learning experiences for
all students in order to fulfill their potentiality. Parents can see some school activities photos in this issue and also on school website and
Facebook.
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
สวัส ดี ค่ ะสั ป ดาห์ น้ ี ชั้นเตรี ย มอนุ บ าล ควอเตอร์ ที่ ๑ เรี ยนรู ้ เ รื่ อง “หุ่ น ยนต์ ย านพาหนะ” และ ชั้น อ.๑-อ.๓ เรี ยนรู ้ เ รื่ อ ง
“อาหารหลัก ๕ หมู่ ” พร้ อ มกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ มพัฒ นาการและความสามารถ ฝึ กความกล้า แสดงออก และท่า นผูป้ กครองสามารถ
ติดตามภาพกิจกรรมได้ในข่าวสารฉบับนี้ เฟซบุคและเว็บไซต์ของโรงเรี ยนค่ะ

“Food Pyramid”
“อาหารหลัก 5 หมู่”

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 
ผัก
Vegetable
蔬菜 (Shūcài)

Ken-Tanut

YangYang

ÿ Birthday wishes to YangYang K.2 (2nd June)

and Ken-Tanut K.2 (7th June). We wish you a
lovely and wonderful birthday.

ÿ Kids were interested in Fun English at tutorial class with T.May. They
practiced combining CVC, pronouncing and also writing.
ÿ กิจกรรมหลังเลิกเรี ยน Fun English ชั้น อ.2-3 กับทิชเชอร์เมย์ เด็ก ๆ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการผสมคํา การออกเสี ยง และฝึ กทักษะด้านการเขียนด้วยค่ะ

ÿ Kinders 1 were so proud of their artwork taught by T.Whan.
They dropped color on the fruit images, then stick them with ice scream
stick at the back. Their outcomes are great. Good job, kids.
ÿ ครู หวาน สอนน้อง ๆ ชั้น อ.๑ ประดิษฐ์ไอศกรี มผลไม้ โดยการจุดสี ลง
บนภาพผลไม้ แล้วใช้ไม้ไอศกรี มติดลงด้านหลังของภาพ ผลงานของน้อง ๆ น่ารักมากค่ะ
ÿ Kinders 2 created their artwork by drawing and painting
the picture of pigs. Well done, kids. This class were taught
by T.Lek.
ÿ ศิลปะกับครู ข องเด็ก ๆ ชั้น อ.๒ โดยให้เด็กวาดภาพหมู
และตกแต่งระบายสี และให้เด็ก ๆ ฝึ กทาสี น้ าํ ที่พ้นื หลังของ
รู ปภาพ ทําให้เด็ก ๆ ได้สร้างสรรค์ชิ้นงานตามจินตนาการ
ของตนเองค่ะ

ÿ Young Scientist, kinders 3/1 had an experiment of unleaked
water bottle.
ÿ หนู น้อ ยนัก วิทยาศาสตร์ ชั้น อ.๓/๑ ครู แจงให้เ ด็ก ๆ ทําการ
ทดลองขวดนํ้าไม่ร่ัวค่ะ

Date For Diary :
 17th June 2019 : School closed since teachers have to attend a seminar
 18th June 2019 : K.2 Parent Teacher Meeting
 19th-20th June 2019 : K.3 Parent Teacher Meeting
 ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ : หยุดเนื่องจากคณะครู เข้ารับการอบรม
 ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ : ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยนชั้น อ.2
 ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ : ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยนชั้น อ.3

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

