Sombunwit School : Weekly Newsletter 20/2018
This Week In Our School : 26th – 30th November 2018
Dear Parents and Guardians,
Throughout the week, Nursery kids learned about “Engineer”. Kinders 1-3 learned about “Natural Resources : Soil, Rock,
and Sand”. Besides, they did many useful and educational activities. 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 “วิศวกร” และพี่ ๆ อ.๑-อ.๓ เรี ยนรู ้เรื่ อง
“ทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน, หิน, ทราย)” และกิจกรรมประจําสัปดาห์อีกหลากหลายกิจกรรม สามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ใน
ข่าวสารฉบับนี้ รวมทั้งเฟซบุค : โรงเรี ยน สมบุญวิทย์ และเว็บไซต์ของโรงเรี ยน : http://sombunwit.ac.th/category/galleries/ ค่ะ

ÿ Birthday wishes to… Nam : K.3/2 (24th Nov) , Pai : K.1 (25th Nov), Chicha-Aranchakorn : K.2/1 (25th Nov),
Prim : K.3/2 (26th Nov), Pu : K.3/2 (27th Nov), Janjow : K.2/2 (29th Nov) and Sea : K.1 (30th Nov) We wish you a lovely and
wonderful birthday.
ÿ สุ ขสันต์วนั คล้ายวันเกิดของ …น้องนํ้า : อ.๓/๒ (๒๔ พ.ย.), น้องปาร์ย : อ.๑ (๒๕ พ.ย.), น้องชิชา-อรัลชกรณ์ : อ.๒/๑
(๒๕ พ.ย.), น้องปริ ม : อ.๓/๒ (๒๖ พ.ย.), น้องภู : อ.๓/๒ (๒๗ พ.ย.), น้องจันทร์เจ้า : อ.๒/๒ (๒๙ พ.ย.) และน้องซี : อ.๑ (๓๐ พ.ย.)
ผูบ้ ริ หาร คุณครู และเพือ่ น ๆ ทุกคน ขออวยพรให้นอ้ ง ๆ ทั้ง ๗ คน มีความสุ ขมาก ๆ ในวันคล้ายวันเกิด และได้รับสิ่ งที่ดี ๆ ตลอด
ทั้งปี นะคะ

ÿ To develop students language and communication skills, we have given theme vocabulary drills and enhancement in
Thai, English and Chinese language.
ÿ นักเรี ยนฝึ กฝนคําศัพท์เป็ นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในทุก ๆ เช้าค่ะ
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ÿ Kru Im taught Nursery to do art work by dropping color on paper and fold it.
ÿ ครู อิ๋มสอนน้อง ๆ ชั้นเตรี ยมอนุบาล สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยการพับสี ค่ะ

ÿ Kinders 2/1 had an amazing time learning and making Sala LoyKaew. Looked yummy!
ÿ อนุบาล ๒/๑ ทําอาหารเมนูของหวาน “สละลอยแก้ว” ค่ะ

ÿAll kids intended to decorate their cards for their father on Father’s Day.
ÿ น้อง ๆ ตั้งใจทําการ์ดอวยพรเพื่อมอบให้กบั คุณพ่อในกิจกรรมวันพ่อสัปดาห์หน้านี้ค่ะ

After class : Monday – Wednesday, our K.1 and K.2 learn
preparation couse for P.1 with Kru Chalong and Kru Noi. They
will develop their academic skills; Thai, Maths and so forth.
กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรี ยน : ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี การเรี ยน
เตรี ยมความพร้อม ป. ๑ ของนักเรี ยนชั้น อ.๒-๓ กับครู ฉลอง และ
ครู นอ้ ย (ประสาทพร) ที่จะเสริ มพัฒนาการให้กบั เด็ก ๆ ทั้งด้าน
ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, ความสัมพันธ์ และอื่น ๆ เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมในการสอบเข้าเรี ยนต่อในชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ ต่อไปค่ะ
Date For Diary :
 4th December 2018 : Father’s Day Activity : 12.30 p.m. – 14.30 p.m.
 ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ : กิจกรรมวันพ่อ ประจําปี ๒๕๖๑
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

We thank all parents and guardians for your past
and continued kind support of the school’s activities.

