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This Week In Our School : 24th-28th June 2019

Dear Parents and Guardians,
Kids had a very special event this week. That was Teacher’s Respect Day. And it was the first week of Nursery’s second
quarter. They enjoyed learning on the topic of The World Under The Sea. Kinders 1-3 learned about Wai Kru Ceremony.
Additionally , we still keep providing 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 พบกันในสัปดาห์ไหว้ครู นะคะ สัปดาห์แรกของควอเตอร์ที่ ๒ สําหรับน้อง ๆ ชั้นเตรี ยมอนุบาล เรี ยนรู ้เรื่ อง “โลก
ใต้ทะเล” และชั้น อ.๑-อ.๓ เรี ยนรู ้เรื่ อง “พิธีไหว้ ครู” และกิจกรรมอื่น ๆ อีกหลากหลายกิจกรรมที่ส่งเสริ มพัฒนาการ ความสามารถ
ฝึ กความกล้าแสดงออก ฯลฯ ซึ่งท่านผูป้ กครองสามารถติดตามภาพกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เฟซบุคและเว็บไซต์ของโรงเรี ยนค่ะ

“Wai Kru Ceremony”
“พิธีไหว้ ครู ”
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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
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Wai Kru Ceremony
กิจกรรมพิธไี หวครู

ÿ Wai Kru Ceremony began by making merit to nine monks, followed by representative students expressed their gratitude and respect
towards their beloved teachers by giving them beautifully decorated trays filled with candles, joss sticks and flowers.
ÿ กิจกรรมไหว้ครู เริ่ มพิธีดว้ ยการทําบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จํานวน ๙ รู ป และต่อด้วยพิธีไหว้ครู โดยตัวแทนนักเรี ยนถือพาน
ธูปเทียน พานดอกไม้ไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญ�ูกตเวทีต่อครู ที่อบรมสั่งสอนและให้ความวิชาความรู ้

¹ŒÍ§àµŒÂ

¹ŒÍ§ÍÔê¡

ÿ We would like to give a very warm welcome to
new member to SBW School, Tey, Eic and Pun
Hope they are happy and have fun with teachers
and friends here.
ÿ ยินดีตอ้ นรับสมาชิกใหม่ช้ นั เตรี ยมอนุ บาลควอเตอร์
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ที่ ๒ น้องอิก๊ , น้องเต้ย และน้องปัน สู่ ร้ ัวโรงเรี ยน

สมบุญวิทย์ ขอให้นอ้ ง ๆ ทั้ง ๓ คน สนุกและมีความสุ ขกับการเรี ยนนะคะ

ÿ Kids started a day with morning exercise along the song
‘Seven Steps’ Hand Washing’ which they can do it in
daily life for their hygienic.
ÿ เด็ก ๆ ออกกําลังกายยามเช้า เพลง “ ล้างมือ ๗ ขั้นตอน”
โดยสามารถนําวิธีการล้างมือตามในเพลงไปใช้ใน ชีวิตประจําวัน เพื่อสร้างสุ ขนิสัยที่ดีให้กบั เด็ก ๆ ได้ค่ะ

Iri

Saen-dee

ÿ Birthday wishes to Iri K.3/2 (22nd June) and Saen-dee Nursery (23rd June). We wish you a lovely and wonderful birthday.
ÿ ช่วงนี้เป็ นฤดูฝน โรคที่มาพร้อมกับฤดูน้ ีคือ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และ โรคมือ เท้า ปาก จึงขอความร่ วมมือจากท่านผูป้ กครอง
ช่วยดูแลบุตร-หลานของท่านเป็ นพิเศษ หากพบว่ามีไข้ มีน้ าํ มูก มีตุ่มในปาก หรื อที่มือ ขอให้ท่านรี บพาบุตร-หลานไปพบแพทย์
และหากป่ วยขอให้หยุดเรี ยนจนกว่าจะหายป่ วย เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไปยังนักเรี ยนคนอื่น ๆ ด้วยนะคะ

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

