Sombunwit School : Weekly Newsletter 11/2018
This Week In Our School : 20th – 24th August 2018
Dear Parents and guardians,
Kids had kept exploring their project works during last week. They felt very excitement about their study and inventions
which enhance their intellectual development. You can follow what they had done in this issue.
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
สัปดาห์น้ ี เด็ก ๆ ยังคงเรี ยนรู ้จากการทําโครงงานเช่นเคยนะคะ มีการทํากิจกรรมและผลงานต่าง ๆ มากมาย ที่เสริ มสร้าง
พัฒนาการและความรู ้ต่าง ๆ ให้กบั เด็ก ๆ อย่างเต็มศักยภาพตามความสนใจ ติดตามได้ในข่าวสารฉบับนี้นะคะ
Kinders 2/2 have fun with doing Kanom Look Choup together
with learning about colors. We would like to give a big
“thank you” to KruNin for teaching kids how to do this
workshop.
ขอขอบคุณ “ครู นิล” วิทยากรที่น่ารัก ได้มาสอนน้อง ๆ
ชั้นอนุบาล ๒/๒ ทํา Workshop ลูกชุบ Colorful เด็ก ๆ
ได้เรี ยนรู ้การทําลูกชุบและเรี ยนรู ้เรื่ องสี ไปพร้อม ๆ กัน
เด็ก ๆ ให้ความสนใจกับการทํากิจกรรม workshop ครั้งนี้มากค่ะ
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.
นักเรี ยนฝึ กฝนคําศัพท์เป็ นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเกี่ยวกับโครงงานที่เรี ยนในสัปดาห์น้ ีค่ะ

Birthday wishes to … Putthithorn Saetae (TaTar) K.2/2 ,
Jirayu Lakkhanapinit (TITI) K3/1,
Sirasa Phrombunyong (Bike) K.3/2,
Kanyapath Pruetwong (Rada) K.3/2
and Punnicha Jankanachok (Nicha) K.2/1
We wish you a lovely and wonderful birthday.
สุ ขสันต์วนั คล้ายวันเกิดของ ด.ช.พุฒิธร แซ่แต้ (น้องตาต้า) อ. ๒/๒
ด.ช.จิรายุ ลักขณาพินิจ (น้องตี่ตี๋) อ. ๓/๑
ด.ญ.ศิรสา พรหมบรรยง (น้องไบค์) อ. ๓/๒
ด.ญ.กัญญพัชร พฤทธิ์วงศ์ (น้องรดา) อ. ๓/๒
และ ด.ญ.ปุณณิชา จันทร์คณาโชค (น้องณิชา) อ. ๒/๑
ผูบ้ ริ หาร คุณครู และเพือ่ น ๆ ทุก ๆ คน ขออวยพรให้นอ้ ง ๆ ทั้ง ๕ คน มีความสุ ขมาก ๆ
ในวันคล้ายวันเกิดและได้รับสิ่ งที่ดีตลอดทั้งปี นะคะ

Nursery kids have fun learning about mushroom. They and their homeroom teachers are cooking fried mushroom. Look yummy!
น้อง ๆ เตรี ยมอนุบาล เรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง เห็ด” คุณครู มายด์และคุณครู อิ๋มพาน้อง ๆ ทําเห็ดทอด น่ารับประทานมากค่ะ

Kinders 1 are interested in doing their artworks by making flowers with macaroni and kite making paper. Good job kids!
น้อง ๆ อนุบาล ๑ ทํางานกลุ่มปะติดดอกไม้จากมักกะโรนี และกระดาษว่าว สวยงามมาก ๆ ค่ะ

Kinders 2/1 use color papers to make donuts. They are so proud of their great outputs.
ห้องอนุบาล ๒/๑ ทํางานกลุ่มปะติดภาพโดนัท จากกระดาษสี น้อง ๆ มีความตั้งใจและสนุกสนานกับการทํากิจกรรมนี้ค่ะ

Kinders 3/1 experience birds for their Birds Project by taking a
field trip to Dusit Zoo.
เด็ก ๆ อ.๓/๑ ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ดุสิต กทม. เพื่อเรี ยนรู ้
และรับประสบการณ์ตรงจากของจริ ง สามารถนํามาประยุกต์ใช้
ในการเรี ยนโครงงานเรื่ องนกได้

Kinders 3/2 take a field trip to Bangkok Aquarium to study
about fish for their Fish Project
เด็ก ๆ อ.๓/๒ ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ประมงนํ้าจืด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กทม. เพื่อเรี ยนรู ้และรับ
ประสบการณ์ตรงจากของจริ ง สามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
การเรี ยน
โครงงาน
เรื่ องปลา
ได้ค่ะ

Please stay connected through School Website and Facebook. We post photos of events and useful information that you can follow
what is happening at Sombunwit School.
สุ ดท้ายนี้ ท่านผูป้ กครองสามารถติดตามภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็ก ๆ นักเรี ยนได้ที่ เฟซบุค “โรงเรี ยน สมบุญวิทย์” และที่เว็บไซต์ของ
โรงเรี ยน http://sombunwit.ac.th/category/galleries/ นะคะ
We thank all parents and guardians for your past
and continued kind support of the school’s activities.

