Sombunwit School : Weekly Newsletter 21/2018
This Week In Our School : 3rd – 7th December 2018
Dear Parents and Guardians,
Throughout the week, Nursery kids learned about “Fun Cars”. Kinders 1-3 learned about “ National Father’s Day”.
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 สัปดาห์แรกของควอเตอร์ ที่ ๔ น้อง ๆ ชั้นเตรี ยมอนุบาล เรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง “รถมหาสนุก” และพี่ ๆ อ.๑-อ.๓ เรี ยนรู ้
เรื่ อง “วันพ่ อแห่ งชาติ” พร้อมกับกิจกรรมประจําสัปดาห์อีกหลากหลายกิจกรรม สามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ในข่าวสารฉบับนี้ รวมทั้ง
เฟซบุค : โรงเรี ยน สมบุญวิทย์ และเว็บไซต์ของโรงเรี ยน : http://sombunwit.ac.th/category/galleries/ ค่ะ
ÿ Birthday wishes to…Im-jai : K.3/2 (5th Dec) and
Baiboon : K.2/1 (7th Dec) .
We wish you a lovely and wonderful birthday.
ÿ สุ ขสันต์วนั คล้ายวันเกิดของ … น้องอิ่มใจ : อ.๓/๒ (๕ ธ.ค.) และ
น้องใบบุญ : อ.๒/๑ (๗ ธ.ค.)
ผูบ้ ริ หาร คุณครู และเพื่อน ๆ ทุกคน ขออวยพรให้นอ้ ง ๆ ทั้ง ๒ คน
มีความสุ ขมาก ๆ ในวันคล้ายวันเกิด และได้รับสิ่ งที่ดี ๆ ตลอดทั้งปี นะคะ
ÿ School celebrated Father's Day in honor of His Majesty King

Bhumibol Adulyadej, the late monarch’s birthday. His birthday is regarded as a
very significant day in Thailand which is observed of National Father’s Day and
National Day.
ÿ คณะผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน และผูป้ กครอง ได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชู
สดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันพ่อแห่ งชาติ และวันชาติ)

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

ÿ Celebrating Father's Day, our kids show and express their love, adoration and gratitude to their fathers. There were
performances by Thai Dance Club and also by Kinders 1-3 in English and Chinese language and lastly all kids give the cards
which they made by themselves to their beloved daddy.
ÿ กิจกรรมวันพ่อแห่ งชาติ จัดขึ้นในช่วงบ่าย ชมการแสดงของชมรมนาฏศิลป์ และการแสดงของน้อง ๆ ชั้น อ.๑-๓ ทั้ง
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน จากนั้นให้เด็ก ๆ ได้กราบพ่อพร้อมมอบการ์ดที่เด็กๆ ตั้งใจทําแด่คุณพ่อ เพื่อแสดงความรักที่มีต่อพ่อด้วยค่ะ

ÿ Nursery kids enjoyed learning how to make sandwiches.
ÿ น้อง ๆ ชั้นเตรี ยมอนุบาล เรี ยนการทําอาหาร เมนูในสัปดาห์น้ ี คือ “แซนวิช” ค่ะ

After class : Every Thursday, Kinders1- 2 learn English by 1st Experience
with T.Henna, Kinders 3 with T.Thelma. They will use English in Daily
Life quite fluently soon.
กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรี ยน : ทุกวันพฤหัสบดี English by 1st Experience
สําหรับ อ.๑-๒ กับทิชเชอร์เฮนน่า และ อ.๓ กับทิชเชอร์เทลม่า ทีจ่ ะสอน
เด็ก ๆ เรี ยนรู ้และเสริ มทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวันให้
ดียงิ่ ขึ้น
Date For Diary :
 11th December 2018 : Kinders 1 have a field trip to City Traffic Simulation, Wachirabenchatat Park.
 13th December 2018 : Kinders 2 have a field trip to City Traffic Simulation, Wachirabenchatat Park.
 11 ธันวาคม ๒๕๖๑ : ชั้น อ.1 ทัศนศึกษา ณ เมืองงจราจรจําลองสวนวชิรเบญจทัศ
 13 ธันวาคม ๒๕๖๑ : ชั้น อ.2 ทัศนศึกษา ณ เมืองงจราจรจําลองสวนวชิรเบญจทัศ
We thank all parents and guardians for your past
and continued kind support of the school’s activities.

