โรงเรียนสมบุญวิทย
SOMBUNWIT TRILINGUAL SCHOOL

Sombunwit School : Weekly Newsletter 5/2019
This Week In Our School : 10th-14th June 2019

Dear Parents and Guardians,
All kids kept having fun at school as usual in the previous week. Nursery kids enjoyed learning on the topic of Robot for The
Disabled People. Kinders 1-3 learned about Nutritious Food/Cooking. 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
สวัสดี ค่ะ พบกันเช่นเคยนะคะ สัปดาห์ น้ ี ช้ นั เตรี ยมอนุ บาล เรี ยนรู ้ เรื่ อง “หุ่นยนต์ เพื่ อคนพิการ” ชั้น อ.๑-อ.๓ เรี ยนรู ้ เรื่ อ ง
“อาหารดีมปี ระโยชน์ / การประกอบอาหาร” และกิจกรรมอื่น ๆ อีกหลากหลายกิจกรรมที่ส่งเสริ มพัฒนาการ ความสามารถ ฝึ กความกล้า
แสดงออก ฯลฯ ซึ่งท่านผูป้ กครองสามารถติดตามภาพกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เฟซบุคและเว็บไซต์ของโรงเรี ยนค่ะ

“Kids Cooking”
“อาหารดีมีประโยชน์ / การประกอบอาหาร”

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 

เนือ้

นม

Meat

Milk
牛奶

肉 (Ròu)

Chisa
ÿ Birthday wishes to Chisa K.2 (12th June).
We wish you a lovely and wonderful birthday.
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ÿ Welcome new member to SBW School, Lili. She is so smart
and adorable. Hope she is happy and has fun with teachers
and friends here.
ÿ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของชั้นเตรี ยมอนุบาลสู่ ร้ ัวโรงเรี ยน
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สมบุญวิทย์ ขอให้นอ้ งลี่ลสี่ นุกและมีความสุ ขกับการเรี ยนนะคะ

ÿ Daily activity on Wednesday morning is Story Telling. Kids had fun
with listening and answering the questions about the story of The
Lamp and Fox told by T.May and T.Thelma.
ÿ กิจกรรมนิ ทานทุกเช้าวันพุธ เด็ก ๆ ได้พบกับทิชเชอร์ เมย์และทิชเชอร์
เทลม่า มาเล่านิทานภาษาอังกฤษเรื่ อง “The Lamp and Fox.” ให้เด็ก ๆ
ฟัง และร่ วมตอบคําถามกับทิชเชอร์อย่างสนุกสนานค่ะ

ÿ Kinders 3/2 learned how to do Steamed Egg taught by T.Jang Good job, kids. Looked yummy! Whenever parents cook Steamed
Egg at home, they can help do it.
ÿ การทําอาหารของชั้น อ.3/2 ครู แจงสอนเด็กๆทําเมนู “ไข่ต๋ ุน”แบบง่ายๆที่สามารถนําไปต่อยอดบอกวิธีการทําร่ วมกับคุณพ่อ
คุณแม่ที่บา้ นได้ค่ะ...อร่ อยมาก 

ÿ Kinders 1 enjoyed practicing music notes “Do-Re-Mi”, tapping sound, singing and doing music movement. Well done, kids!
ÿ ดนตรี ครู อ๊อดคีรีบูน ชั้น อ.๑ เด็กๆ ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับตัวโน๊ต 3 ตัว (โด เร มี) ฝึ กการเคาะเสี ยง, ร้องเนื้อเพลง และเคลื่อนไหวตาม
จังหวะเพลง เด็ก ๆ สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับเสี ยงดนตรี ค่ะ
Date For Diary :
 วันจันทร์ ที่ ๑๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนปิ ดทําการเรียนการสอน ๑ วัน เนื่องจากคณะครู เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการหลักสู ตรการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้บูรณาการวิทยาศาสตร์ดว้ ยการสื บเสาะหาความรู ้ในระดับปฐมวัย
(สะเต็มศึกษา) ของ สสวท. และ เปิ ดทําการเรียนการสอนตามปกติ ในวันอังคาร ที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่ะ
 วันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ : ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยนชั้นอนุบาล ๒-๓
 27th June 2019 : Wai Kru Ceremony //  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ : กิจกรรมวันไหว้ครู

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

