Sombunwit School : Weekly Newsletter 14 / 2018
This Week In Our School : 10th – 14th September 2018
Dear Parents and guardians,
We’d like to give a big thanks to all parents for participating Open House, which kinders 1-3 hosted to provide parents to
view their project learning in a variety of ways. You can see some photos in this issue and also on school website and Facebook.
เรียน ผู้ปกครองทุกท่ าน
สัปดาห์น้ ีเป็ นสัปดาห์ของการแสดงนิทรรศการโครงงานต่าง ๆ ของน้อง ๆ ชั้นอนุบาลปี ที่ 1 -3 (Open House) ให้ผปู ้ กครอง
ได้ชม และสามารถติดตามภาพกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในข่าวสารฉบับนี้ รวมทั้งเฟซบุค : โรงเรี ยน สมบุญวิทย์ และเว็บไซต์ของโรงเรี ยน :
http://sombunwit.ac.th/category/galleries/ ได้เช่นเคยนะคะ
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

Birthday wishes to… JowKnow channgam (Jow) K.2/1 (8th Sept) ,
Watthikorn Wutthithakun (Dragon) K.3/1 (8th Sept),
Jiraphat Lukkhanapinit (Tilek) K.1 (14th Sept),
Ranida Sukcharoennukul (Lady) K.2/1 (14th Sept) and
Kittinut wadaksorn (Kitt) K.3/2 (14th Sept).
We wish you a lovely and wonderful birthday.
สุ ขสันต์วนั คล้ายวันเกิดของ
ด.ช.จ้าวคุณ จันทร์ งาม (น้องจ้าว) อ. ๒/๑ (๘ ก.ย.) ,
ด.ช.วัทธิ กร วุฒิฐากูร (น้องดราก้อน) อ. ๓/๑ (๘ ก.ย.),
ด.ช.จิรภัทร ลักขณาพินิจ (น้องตี๋เล็ก) อ.๑ (๑๔ ก.ย.),
ด.ญ.รนิ ดา สุ ขเจริ ญนุกลู (น้องเลดี้) อ.๒/๑ (๑๔ ก.ย.) และ
ด.ช.กิตติณฐั วาดอักษร (น้องกริ ช) อ.๓/๒ (๑๔ ก.ย.)
ผูบ้ ริ หาร คุณครู และเพื่อน ๆ ทุกคน ขออวยพรให้นอ้ ง ๆ ทั้ง ๕ คน
มีความสุ ขมาก ๆ ในวันคล้ายวันเกิด และได้รับสิ่ งที่ดีตลอดทั้งปี นะคะ

Parents admire kinders 1 present their Flowers Project.
Good job, kids.
กิ จ กรรมเปิ ดบ้า น Open House ชมนิ ท รรศการโครงงาน
ดอกไม้ของน้อง ๆ ชั้นอนุบาล ๑ ค่ะ

Kinders 2/1’s parents have fun doing activities with their kids, on the Flour Project.
กิจกรรมเปิ ดบ้าน Open House ชมนิทรรศการโครงงานแป้ง ของน้อง ๆ ชั้นอนุบาล ๒/๑ ค่ะ

Parents are interested in Kinders 2/2’s project, Wonderful Colors.
กิจกรรมเปิ ดบ้าน Open House ชมนิทรรศการโครงงานสี แสนสวย ของน้อง ๆ ชั้นอนุบาล ๒/๒ ค่ะ

Kinders 3/1 display their outputs on the Birds Project.
กิจกรรมเปิ ดบ้าน Open House ชมนิทรรศการ
โครงงานนก ของพี่ ๆ ชั้นอนุบาล ๓/๑ ค่ะ

Kinders 3/2 proudly present their outputs on the Fish Project.
กิจกรรมเปิ ดบ้าน Open House ชมนิทรรศการ
โครงงานปลา ของพี่ ๆ ชั้นอนุบาล ๓/๒ ค่ะ

After class : Every Thursday and Friday, kids enjoy Chinese class.
They learn to speak, read and write.
กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรี ยน : ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์
“ภาษาจีนพาเพลิน” เหล่าซื อฟ้าใส พาเด็ก ๆ เพลิดเพลิน
ไปกับการเรี ยนภาษาจีน ฝึ กพูด ฝึ กอ่าน ฝึ กเขียนตาม
พัฒนาการของเด็ก ๆ ค่ะ
Date For Diary : Next week, there will be a swimming pre-competition , those who are interested please bring your swimsuits.
สัปดาห์หน้า การแข่งขันกีฬาว่ายนํ้านอกรอบ (กีฬาสี ) น้อง ๆ ที่สนใจ เตรี ยมชุดว่ายนํ้าเข้าร่ วมแข่งขันได้ในชัว่ โมงเรี ยนของแต่ละชั้นเรี ยนค่ะ
We thank all parents and guardians for your past
and continued kind support of the school’s activities.

