Sombunwit School : Weekly Newsletter 17/2018
This Week In Our School : 1st – 2nd, 5th – 9th November 2018
Dear Parents and Guardians,
Welcome back to school once again. This term is sure to be filled with many more fun activities. All kids are ready to start
Term2, nursery kids will first learn about occupation , “Scientist”. Kinders 1-3 will learn about “Transportation”. You can see some
photos in this issue and also on school website and Facebook.
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะ ในสัปดาห์แรกของการเปิ ดภาคเรี ยนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ น้อง ๆ เตรี ยมอนุบาล
เรี ยนรู ้เรื่ องอาชีพ ในหัวข้อ “อาชีพนักวิทยาศาสตร์” สําหรับพี่ ๆ อ.๑-๓ เรี ยนรู ้เรื่ อง “การคมนาคม” ผูป้ กครองสามารถติดตามภาพ
กิจกรรมได้ ในข่าวสารฉบับนี้ รวมทั้งเฟซบุค : โรงเรี ยน สมบุญวิทย์ และเว็บไซต์ของโรงเรี ยน :

Birthday wishes to…
Papa : K.1 (4th Nov), US : K.1 (4th Nov), UK : K.1 (4th Nov) and Tos : K.3/2 (5th Nov).
We wish you a lovely and wonderful birthday.
สุ ขสันต์วนั คล้ายวันเกิดของ …น้องเปเป้ : อ.๑ (๔ พ.ย.) ,น้องยูเอส : อ.๑ (๔ พ.ย.),
น้องยูเค : อ.๑ , (๔ พ.ย.) และ น้องทอส : อ.๓/๒ (๕ พ.ย) ผูบ้ ริ หาร คุณครู และเพือ่ น ๆ ทุกคน
ขออวยพรให้นอ้ ง ๆ ทั้ง ๔ คน มีความสุ ขมาก ๆ ในวันคล้ายวันเกิดนี้ และได้รับสิ่ งที่ดี ๆ ตลอดทั้งปี นะคะ

Nursery kids and Kinders 1-3 enjoy exercising and
stretching in the morning which will give them more energy
throughout the whole day. And also, they are embedded to have
creative thinking by listening to story telling.
กิจกรรมหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ของน้อง ๆ ชั้น
เตรี ยมอนุบาล และพี่ ๆ อ.๑-๓ ออกกําลังกาย และฟังนิทาน
ในช่วงเช้า
To develop students language and communication skills, we have given theme
vocabulary drills and enhancement in Thai, English and Chinese language.
นักเรี ยนฝึ กฝนคําศัพท์เป็ นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในทุก ๆ เช้าค่ะ

ÿ Nursery kids learn about occupation, “scientist” they have fun
and seem very much interested.
ÿ Kinders 1-3 enjoy Learning on the topic of “Transportation”.
ÿ น้อง ๆ เตรี ยมอนุบาล เรี ยนรู ้เกี่ยวกับอาชีพ “นักวิทยาศาสตร์”
น้อง ๆ เพลิดเพลินและสนใจกับการเรี ยนอาชีพนี้มากค่ะ
ÿ พี่ ๆ อ.๑-๓ สนุกกับการเรี ยนรู ้หัวข้อประจําสัปดาห์เรื่ อง
“การคมนาคม” กันค่ะ
After class : Monday – Wednesday, kinders 2 enjoy Fun
English class with T.Thelma. They can listen, speak, read and
write much more fluently.
กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรี ยน : ทุกวันจันทร์-วันพุธ ภาษาอังกฤษ
แสนสนุก ของชั้นอนุบาล ๒ (Fun English) กับทิชเชอร์ เทลม่า ที่
จะพาเด็ก ๆ สนุกไปกับการฟัง พูด อ่าน เขียน เสริ มทักษะและ
พัฒนาการทางด้านภาษาให้เด็ก ๆ เก่งมากยิง่ ขึ้นค่ะ

Offering food to the monks is the first activity of
Term 2 which is held every Friday morning at 8.00 a.m. All
parents are invited.
กิจกรรมแรกประจําสัปดาห์ ของภาคเรี ยนที่ ๒ เด็ก ๆ
ร่ วมกันทําบุญตักบาตรในทุก ๆ เช้าวันศุกร์ ผูป้ กครองทีส่ นใจ
กิจกรรมตักบาตรกับทางโรงเรี ยน สามารถร่ วมกิจกรรมได้ใน
ทุกเช้าของวันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. นะคะ
Date For Diary :
 13th November 2018 : Nursery kids, K.2/2 and K.3/1 will have photo taken in school uniform by Power kids Studio
 ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ : ถ่ายรู ปชุดนักเรี ยนของชั้นเตรี ยมอนุบาล, อนุบาล ๒/๒ และอนุบาล ๓/๑ โดย บริ ษทั Power kids Studio
14th November 2018 : K.1 , K.2/1 and K.3/2 will have photo taken in school uniform by Power kids Studio
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ : ถ่ายรู ปชุดนักเรี ยนของชั้นอนุบาล 1 , อนุบาล ๒/๑ และอนุบาล ๓/๒ โดย บริ ษทั Power kids Studio
12th-20thNovember 2018 : All kids are invited to participate in “Noppamas Contest 2018”
 ๑๒-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ : รับสมัครประกวดหนูนอ้ ยนพมาศ ประจําปี ๒๕๖๑
We thank all parents and guardians for your past
and continued kind support of the school’s activities.

