Sombunwit School : Weekly Newsletter 10/2018
This Week In Our School : 14th – 17th August 2018
Dear Parents and guardians,
Kids had done interesting activities as usual. They started their project works. K.1 are studying about
flowers, K.2/1-fiour, K.2/2-wonderful colors, K3/1-birds and K3/2-fish. Nursery learned about long beans. You can
follow what they did in this issue.
เรียน ผูป กครองทุกทาน
สัปดาหนี้ นองๆ จะไดเรียนรูจากการทําโครงงานที่นักเรียนในชั้นเรียนสวนใหญสนใจ ดังนี้ อ.1 เรื่อง “ดอกไม”, อ.2/1 เรื่อง “แปง”,
อ.2/2 เรื่อง “สีแสนสวย”, อ.3/1 เรื่อง “นก” และ อ.3/2 เรื่อง “ปลา” สวนนองๆ เตรียมอนุบาลเรียนรูเรื่อง “ถัว่ ฝกยาว” กันคะ ติดตามกิจกรรม
และผลงานตางๆ ที่หลากหลายไดในขาวสารฉบับนี้นะคะ
Kids enjoy activity held by Ovaltine, and some get rewards by answering the questions correctly.
ชวงเชาของวันที่ 15 สิงหาคม 2561 พี่ๆ จากโอวัลติน สมารท ไดมาจัดกิจกรรมใหกับนองๆ ทุกระดับชั้น สรางความสนุกสนานและ
เสียงหัวเราะ ตอบคําถามพรอมรับของรางวัลมากมาย และอิ่มอรอยกับโอวัลตินกันทุกคนเลยคะ

To develop students language and communication skills, we have given theme vocabulary drills and enhancement in
Thai, English and Chinese language. This week, the kids learn the words of their projects.
นักเรียนฝกฝนคําศัพทเปนภาษาไทย, ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เกี่ยวกับโครงงานที่เรียน

Kinders 1-3 have fluoride painted an their teeth. They
all must have healthy gums and teeth.
เด็กๆ อ.1-อ.3 เขารับการตรวจสุขภาพฟนเคลือบฟลูออไรด
เด็กๆ จะไดมีสุขภาพฟนที่แข็งแรงคะ

Birthday wishes to Matrapron Deeaudomwongsa (K.3/2)
We wish you a lovely and wonderful birthday.
สุขสันตวันคลายวันเกิดของ ด.ญ.เมธาพร ดีอุดมวงศา (นองเมเม)
ชั้นอนุบาลปที่ 3/2 ผูบริหาร คุณครู และเพื่อนๆ ทุกๆ คน
ขออวยพรใหนองเมเม มีความสุขมากๆ ในวันคลายวันเกิดและ
ไดรับสิ่งที่ดีตลอดทั้งปนะคะ

Nursery kids have fun growing Sprouts.
สัปดาหนี้ นองๆ เตรียมอนุบาล เรียนรูเกีย่ วกับเรื่อง “ถั่วฝกยาว” และไดทํากิจกรรมปลูกถั่วงอกกันคะ

Kinders 1 concentrate coloring their flowers while studying the Flowers Project.
นองๆ อนุบาล 1 เรียนรูโครงงานเรื่อง “ดอกไม” นองๆ ไดเรียนรูเกี่ยวกับดอกไมและสีของดอกไมชนิดตางๆ พรอมกับทําใบงาน
ระบายสีดอกไม สวยงามมากเลยคะ

Kinders 2/1 is studying the Flour Project. They
mix flour and water together to make paste. They are
so excited and have lots of fun.
หองอนุบาล 2/1 เรียนรูโครงงานเรื่อง “แปง” คุณครูนอย
ใหเด็กๆ ทําแปงเปยก เด็กๆ รูสึกตื่นเตนกับการทํากิจกรรมครั้งนี้
มากคะ

 Kinders 2/2 are studying their project works,
wonderful color. They use colors rubbing on paper with
have coin under it. Then they will get an image of coin
on the paper. They are enjoyable.
 หองอนุบาล 2/2 เรียนรูโครงงานเรื่อง “สีแสนสวย” ในสัปดาหนี้
นองๆ ไดฝกการฝนสีกันอยางสนุกสนานและสวยงามมากคะ

Kinders 3/1 invent birds from paper, taught by T.May.
Well done kids!
หอง อ.3/1 เรียนรูโครงงานเรื่อง “นก” และไดประดิษฐ
นกนารักๆ กับทิชเชอรเมย ผลงานเสร็จเรียบรอยแลวดูสวยและ
นารักมากคะ

! Kinders 3/2 invent fish from paper. Their fish
are so cute. Good job!
! หอง อ.3/2 เรียนรูโครงงานเรื่อง “ปลา” จาก
กระดาษสี เหลาซื่อฟาใสไดใหเด็กๆ ประดิษฐปลา
นารักๆ กันคะ

Three monks are invited to receive alms at school every Friday morning. Please join us if you’re convenient.
โรงเรียนจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ จํานวน ๓ รูป ผูปกครองทุกๆ ทาน สามารถมารวมกิจกรรมไดทุกๆ เชาของวันศุกรนะคะ

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

