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This Week In Our School : 18th-21st June 2019

Dear Parents and Guardians,
Thank you K.2-K.3 parents for your presence at the Parent Teacher Meeting and we hope that you can find the useful
information. This is the last week of Nursery kids’ first quarter and they learned on the topic of Robot. Second quarter is starting on June
24. Kinders 1-3 learned about My School. More over, 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
สวัสดีค่ะ ในสัปดาห์น้ ี มีกิจกรรมการประชุมผูป้ กครองของนัก เรี ยนชั้น อ.๒-๓ และเป็ นสัปดาห์สุดท้าย ควอเตอร์ ที่ ๑ ของ
นักเรี ยนชั้นเตรี ยมอนุบาล ในหัวข้อเรื่ อง “หุ่นยนต์” และเปิ ดเรี ยนควอเตอร์ที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายนนี้นะคะ สําหรับพี่ ๆ ชั้น อ.๑-อ.๓
เรี ยนรู ้เรื่ อง “ฉันรักโรงเรียน (บุคคลในโรงเรียนทีฉ่ ันรู้จัก)” และกิจกรรมอื่น ๆ อีกหลากหลายกิจกรรมที่ส่งเสริ มพัฒนาการ ความสามารถ
ฝึ กความกล้าแสดงออก ฯลฯ ซึ่งท่านผูป้ กครองสามารถติดตามภาพกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ทเี่ ฟซบุคและเว็บไซต์ของโรงเรี ยนค่ะ

ÿ School held K.2 - K.3 Parent Teacher Meeting on 18-20 June,2019.
The purpose of the meeting is to convey school policy, teaching
methodology, meeting homeroom teacher, and the others. We would
like to give a big thanks for your involvement in your kid’s education
and hope that this meeting has benefited your kids.
ÿ การประชุมผูป้ กครองของนัดเรี ยนชั้น อ.๒-๓ ที่จดั ขึ้นในวันที่ ๑๘-๒๐
มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น เพื่อให้ผปู ้ กครองได้รับฟังนโยบายของโรงเรี ยน
แนวทางการจัดการเรี ยนการสอน พบปะพูดคุ ยกับคุ ณครู ประจําชั้น,
Teacher และเหล่ าซื อ ซึ่ งกิ จกรรมนี้ ผ่านไปได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือของ
ท่านผูป้ กครองทุกท่าน ทางโรงเรี ยนขอขอบคุณค่ะ

Carrot

“Our Sombunwit School”
“ฉันรักโรงเรียน (บุคคลในโรงเรียนทีฉ่ ันรู้จัก)”
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
ภาษาจีนในทุก ๆ เช้าค่ะ
โรงเรี ยน

Termtem

ÿ Birthday wishes to Carrot K.2 (16 June) and Termtem
K.3/1 (17th June). We wish you a lovely and
wonderful birthday.
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ÿ Kinders 3/1 learned Thai Subject by matching words with consonants in Montessori Class. This will promote their proficiency in writing
and reading.
ÿ กิจกรรมมอนเตสซอรี่ ของชั้น อ.๓/๑ เด็ก ๆ เรี ยนรู ้เรื่ อง “การจับคู่คาํ และหาพยัญชนะ” เป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็ก ๆ ได้รู้จกั คํา ฝึ กการ
จับคู่คาํ ที่เหมือนกัน เติมพยัญชนะที่หายไปได้ เสริ มทักษะการเขียนและการอ่านคําในภาษาไทยให้มีพฒั นาการที่ดียง่ิ ขึ้นค่ะ

ÿ Last week of first quarter, Nursery kids had great fun with their outcomes “Wind Doll” taught by T.Mind
ÿ สัปดาห์สุดท้ายของควอเตอร์ ที่ ๑ น้อง ๆ ชั้นเตรี ยมอนุบาล ทบทวนความรู ้เรื่ องหุ่ นยนต์ และประดิษฐ์ชิ้นงาน “ตุ๊กตาลม” โดยครู มายด์
วาดภาพหุ่ นยนต์ให้เด็ก ๆ ระบายสี ตามจินตนาการ ตัดและติดลิ้นที่ปากของหุ่ นยนต์ และติดหลอดนํ้าทีด่ า้ นหลังของลิ้น เมื่อเด็ก ๆ เป่ า
ลมเข้าไปที่หลอดนํ้า ลิ้นของหุ่ นยนต์ก็จะกางออกมา สนุกมาก ๆ ค่ะ 

ÿ Kids enjoyed listening weekly story telling titled “ Kinder Little Squirrel”, and having fun answering questions.
ÿ กิจกรรมนิทานประจําสัปดาห์ ตอนเช้า เด็ก ๆ ฟังนิทานเรื่ อง “กระรอกน้อยผูใ้ จดี” เด็ก ๆ ตั้งใจฟังและร่ วมตอบคําถามอย่างสนุกสนานค่ะ






Date For Diary :
24th June 2019 : First Day of Nursery’s Second Quarter
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ : เปิ ดเรี ยนควอเตอร์ที่ ๒ นักเรี ยนชั้นเตรี ยมอนุบาล
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.

