Sombunwit School : Weekly Newsletter 19/2018
This Week In Our School : 19th – 23rd November 2018
Dear Parents and Guardians,
During this week, Nursery kids learned about “captain”. Kinders 1-3 learned about “Loy KrathongTradition” and
also recognized Loy Krathong Festival. You can see some photos in this issue and also on school website and Facebook.
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
สวัสดีค่ะ สัปดาห์น้ ีนอ้ ง ๆ ชั้นเตรี ยมอนุบาลเรี ยนรู ้เกี่ยวกับอาชีพ “นักกัปตันเรือ” และพี่ ๆ อ.๑-อ.๓ เรี ยนรู ้เรื่ อง
“ประเพณีลอยกระทง” และ “กิจกรรมวันลอยกระทง” เพื่อสื บสานประเพณีไทย สามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ในข่าวสารฉบับนี้
รวมทั้งเฟซบุค : โรงเรี ยน สมบุญวิทย์ และเว็บไซต์ของโรงเรี ยน : http://sombunwit.ac.th/category/galleries/ ค่ะ
*

Birthday wishes to… Folk : K.1 (18th Nov) , Time : K.3/1 (18th Nov), Torn : K.3/2 (19th Nov),
Phoom : K.1 (20th Nov), NuNu : Nursery (22nd Nov) We wish you a lovely and wonderful birthday.
สุ ขสันต์วนั คล้ายวันเกิดของ …น้องโฟล์ค : อ.๑ (๑๘ พ.ย.), น้องไทม์ : อ.๓/๑ (๑๘ พ.ย.), น้องธร : อ.๓/๒ (๑๙ พ.ย.),
น้องภูมิ : อ.๑ (๒๐ พ.ย.) และน้องนูนู : เตรี ยมอนุบาล (๒๒ พ.ย.) ผูบ้ ริ หาร คุณครู และเพือ่ น ๆ ทุกคน ขออวยพรให้นอ้ งทั้ง ๕ คน
มีความสุ ขมาก ๆ ในวันคล้ายวันเกิดนี้ และได้รับสิ่ งที่ดี ๆ ตลอดทั้งปี นะคะ

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 Kinders 2-3
made their
Krathongs and
floated with the teacher and parents. They looked
concentrated making their Krathongs.
ÿ เด็ก ๆ ชั้น อ.๒ -๓ ร่ วมกันทํากระทง เพื่อ
นําไปลอยกับคุณครู และคุณพ่อคุณแม่กนั ค่ะ เด็ก ๆ ตั้งใจ
ทํามาก ๆ ค่ะ

ÿ School arranged Loy Krathong festival for our students during the morning
of Thursday, 22 November, 2018. There were Young Noppamas Contest and performances
by Nursery kids and Thai Dance Club. Parents and kids enjoyed participating this event.
ÿ กิจกรรม “วันลอยกระทง” ที่จดั ขึ้นในช่วงเช้า ชมการประกวดหนูนอ้ ยนพมาศ
ประจําปี ๒๕๖๑ , การแสดงของน้อง ๆ ชั้นเตรี ยมอนุบาล และจากชมรมนาฏศิลป์ ผูป้ กครอง
ที่มาร่ วมงานและเด็ก ๆ สนุกสนานกับกิจกรรมนี้มากค่ะ
ÿ Nursery kids had a science
experiment “Sinking and Floating Egg”.
ÿ น้อง ๆ เตรี ยมอนุบาลทดลอง
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง “ไข่ จมไข่ ลอย” น้อง ๆ
สนใจและตื่นเต้นกับการทดลองกิจกรรมนี้
มาก ๆ ค่ะ

After class : Monday – Wednesday, kinders 1
enjoy Fun English class with T.Henna. They can
listen, speak, read and
write much more fluently.
กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรี ยน : ทุกวันจันทร์-วันพุธ
ภาษาอังกฤษแสนสนุก ของชั้นอนุบาล ๑ (Fun
English) กับทิชเชอร์เฮนน่า ที่จะพาเด็ก ๆ สนุกไป
กับการฟัง พูด อ่าน เขียน เสริ มทักษะและ
พัฒนาการทางด้านภาษาให้เด็ก ๆ เก่งมากยิง่ ขึ้นค่ะ
We thank all parents and guardians for your past
and continued kind support of the school’s activities.

