Sombunwit School : Weekly Newsletter 12/2018
This Week In Our School : 27th – 31st August 2018
Dear Parents and guardians,
Project Works are still going on. Kids had fun exploring their study with enthusiasm. You can follow what was happening
during last week in this issue and also on school website and facebook.
เรียน ผู้ปกครองทุกท่ าน
สัปดาห์น้ ี เด็ก ๆ ยังคงเรี ยนรู ้เกี่ยวกับโครงงานที่สนใจเหมือนเช่นเคยค่ะ เรี ยนรู ้ท้ งั ทฤษฎีและปฏิบตั ิ พร้อมสร้างสรรค์ผลงาน
จากความรู ้ที่ได้รับอย่างตั้งใจและเต็มความสามารถทุกคน ติดตามภาพกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในข่าวสารฉบับนี้ เฟซบุค : โรงเรี ยน
สมบุญวิทย์ และเว็บไซต์ของโรงเรี ยน : http://sombunwit.ac.th/category/galleries/ นะคะ
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, ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน เกี่ยวกับโครงงานที่เรี ยนในสัปดาห์น้ ีค่ะ

Shown here are our nursery kids having great fun
experimenting how Chinese cabbage absorb color. They’re
so excited.
น้อง ๆ เตรี ยมอนุบาล เรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง “ผักกาดขาว”
ครู อิ๋ม พาน้อง ๆ ทดลองวิทยาศาสตร์ “ผักกาดขาวดูดสี ”
น้อง ๆ ช่วยกันสังเกตการเปลี่ยนแปลงสี ของก้านผักกาดขาว
น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะ

Birthday wishes to Arissara Pluemrungrueang (Hana) K.3/1
We wish you a lovely and wonderful birthday.
สุ ขสันต์วนั คล้ายวันเกิดของ
เด็กหญิงอริ สรา ปลื้มรุ่ งเรื อง (น้องฮาน่า) ชั้นอนุบาลปี ที่ ๓/๑
ผูบ้ ริ หาร คุณครู และเพือ่ น ๆ ทุกคน ขออวยพรให้นอ้ งฮาน่า
มีความสุ ขมาก ๆ ในวันคล้ายวันเกิด และได้รับสิ่ งที่ดีตลอดทั้งปี
นะคะ

T. Henna helps Kinders 1 develop their fine motor skills,
concentration and eyes-hands coordination by coloring flowers.
ทิชเชอร์ เฮนน่า สอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับส่ วนประกอบต่าง ๆ ของดอกไม้
พร้อมกับฝึ กการพัฒนาของกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก, สมาธิ และ
การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตากับการระบายสี ภาพดอกไม้
แสนสวยค่ะ

Kinders 2/1 study what flour is made from. They paste corns, manioc, sticky rice and rice, which are raw materials to make flour,
on papers.
คุณครู นอ้ ย ให้นอ้ ง ๆ ห้องอนุบาล ๒/๑ ทํางานกลุ่มปะติดภาพข้าวโพด, มันสําปะหลัง, ข้าวเหนียว, ข้าวเจ้า จากวัตถุดิบที่นาํ มา
ทําแป้งชนิดต่าง ๆ น้อง ๆ ทุกคนมีความตั้งใจทําชิ้นงานกันมากเลยค่ะ

Kinders 2/2 learn music note and also have been tested how to play keyboard. Well done, kids!
น้อง ๆ ชั้นอนุบาล ๒/๒ เรี ยนวิชาดนตรี ของครู ออ๊ ด คีรีบูน ครู แววและครู นางได้ทดสอบน้อง ๆ ด้านการร้องโน้ต 5 ตัว , การร้อง
เนื้อเพลงหนูมาลี และการวางมือบนคียบ์ อร์ด (โน๊ตตัวโด) น้อง ๆ ทุกคนตั้งใจทดสอบมากค่ะ

Kinders 3/2 recreate aquarium from milk crates, also invent
various fish and put them in the model aquarium.
ครู แจงพาเด็ก ๆ ห้อง อ. ๓/๒ ประดิษฐ์ตูป้ ลาจากลังนม มีปลา
มากมายหลากหลายชนิด ให้เด็ก ๆ ได้เรี ยนรู ้พร้อมกับเสริ มสร้าง
จินตนาการ เด็ก ๆ มีความตั้งใจทําชิ้นงานนี้มากค่ะ
Kinders 3/1 proudly showcase their outputs, birds in the nests.
พี่ ๆ อ. ๓/๑ ประดิษฐ์นกน้อยในรังจากจานกระดาษ เด็ก ๆ ทุก
คนมีความตั้งใจในการทําชิ้นงานมากค่ะ
After class every Wednesday and Friday, kids enjoy swimming in group of 3-5. They are learning the basics of getting comfortable
swimming.
หลังเลิกเรี ยน ทุกวันพุธ-วันศุกร์ จะมีเรี ยนว่ายนํ้า โดยเรี ยนเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 3-5 คน ครู ตอ้ มจะเพิ่มเติมและเสริ มทักษะการตีขา,
การลอยตัวในนํ้า เพื่อให้นอ้ ง ๆ มีทกั ษะในการว่ายนํ้าเพิ่มมากขึ้น

Date For Diary :
7th September 2018 : Nursery Open House (Vegetable Project) 09.15-11.00 A.M.
๗ กันยายน ๒๕๖๑ : กิจกรรม Open House โครงงานผักแสนอร่ อย ของนักเรี ยนชั้นเตรี ยมอนุบาล เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๑.๐๐ น.
We thank all parents and guardians for your past
and continued kind support of the school’s activities.

