Sombunwit School : Weekly Newsletter 13 / 2018
This Week In Our School : 3rd – 7th September 2018
Dear Parents and guardians,
Eventually, Project Works has come to an end. As you’ve already known that kids have enjoyed stories, activities, arts
& crafts and much more to get acquainted with the topic, and furthermore, we always provide activities to enhance their learning.
You can follow what was happening during last week in this issue and also on school website and Facebook.
เรียน ผู้ปกครองทุกท่ าน
สัปดาห์สุดท้ายแล้ว สําหรับการเรี ยนรู ้จากโครงงานที่เด็ก ๆ สนใจ ทั้งศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ เรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอก
ห้องเรี ยน พร้อมสร้างชิ้นงานที่หลากหลายอย่างเป็ นรู ปธรรม สามารถติดตามภาพกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในข่าวสารฉบับนี้ รวมทั้งเฟซบุค :
โรงเรี ยน สมบุญวิทย์ และเว็บไซต์ของโรงเรี ยน : http://sombunwit.ac.th/category/galleries/ ได้เช่นเคยนะคะ
Birthday wishes to… Nakhonlop Phaibool (Kaokong) K.2/2 (1st Sept) ,
Krittin Boonrong (Nawa) K.2/1 (6th Sept)
And Pannapat Saipharwan (Pan) K.3/2 (6th Sept)
We wish you a lovely and wonderful birthday.
สุ ขสันต์วนั คล้ายวันเกิดของ เด็กชายนครลพ ไพบูลย์ (น้องข้าวกล้อง) อ. ๒/๒ (๑ ก.ย.) ,
เด็กชายกฤติน บุญรงค์ (น้องนาวา) อ. ๒/๑ (๖ ก.ย.) และ
เด็กชายปรรณพัชร์ สายพวรรณ์ (น้องปรรณ) อ. ๓/๒ (๖ ก.ย.)
ผูบ้ ริ หาร คุณครู และเพื่อน ๆ ทุกคน ขออวยพรให้นอ้ ง ๆ ทั้ง ๓ คน
มีความสุ ขมาก ๆ ในวันคล้ายวันเกิด และได้รับสิ่ งที่ดีตลอดทั้งปี 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, ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เกี่ยวกับโครงงานที่เรี ยนในสัปดาห์น้ ีค่ะ
Nursery kids have successfully presented their project,
Delicious Vegetable.
กิ จ กรรมเปิ ดบ้า น Open House โครงงานผัก แสนอร่ อ ย ของ
น้อง ๆ ชั้นเตรี ยมอนุบาลค่ะ

Kinders 1 experience names of flowers they brought to school.
น้อง ๆ อ. 1 เรี ยนรู ้ชื่อของดอกไม้ที่ตนเองนํามา

Kinders 2/1 are amazed to do experiment, Wonderful Maize Flour.
น้อง ๆ อ. ๒/๑ ทดลองแป้งข้าวโพดมหัศจรรย์ น้อง ๆ ทุกคนให้ความสนใจและตื่นเต้นกับการทดลองครั้งนี้มากค่ะ

Kinders 2/2 studiously invent flowers from bark pencils.
น้อง ๆ อ. ๒/๒ ทําดอกไม้จากเปลือกดินสอสี ไม้เหลา ดูนอ้ ง ๆ ตั้งใจทํามาก ๆ เลยนะคะ

Kinders 3/2 study parts of the fish with their outputs ‘ Straw
Fish’, which help them know more about fish.
พี่ ๆ อ.๓/๒ เรี ยนรู ้ส่วนประกอบของปลาพร้อมกับงานประดิษฐ์
ที่ทาํ ให้เด็ก ๆ เข้าใจส่ วนประกอบต่าง ๆ ของปลาได้มากขึ้น

Kinders 3/1 use color papers to invent bird in the nest. Good
job !!!
ทิชเชอร์ เมย์ ให้พี่ ๆ อ. ๓/๑ ประดิษฐ์นกน้อยในกรงจากกระดาษ
สี สวยงามมากค่ะ

After class : Every Friday, kids have fun doing art
with KruPum. Well done !!!
ทุกวันศุกร์ หลังเลิกเรี ยน กิจกรรมพิเศษ “ศิลปะกับ
ครู ปุ้ม” เด็ก ๆ ชอบและสนใจ สร้างสรรค์งานศิลปะ
ออกมาได้อย่างสวยงามตามจินตนาการค่ะ
Date For Diary :
11th– 13th September 2018 : Kindergaten 1-3 Open House 09.15-11.00 A.M.
๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑: กิจกรรม Open House ของนักเรี ยนชั้น อ.๑-๓ เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๑.๐๐ น.
We thank all parents and guardians for your past
and continued kind support of the school’s activities.

