Sombunwit School : Weekly Newsletter 22 / 2018
This Week In Our School : 11th – 14th December 2018
Dear Parents and Guardians,
Throughout the week, Nursery kids
learned about “Fun Cars”. Kinders 1-3 learned
about “Fun Science”. 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 น้อง ๆ ชั้นเตรี ยมอนุบาล เรี ยนรู ้
เรื่ องรถมหาสนุก ในหัวข้อ “รถยนต์ ” และพี่ ๆ ชั้น
อ.๑-อ.๓ เรี ยนรู ้เรื่ อง “วิทยาศาสตร์ แสนสนุก”
พร้อมกับกิจกรรมประจําสัปดาห์อีกหลากหลาย
กิจกรรม สามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ในข่าวสาร
ฉบับนี้ รวมทั้งเฟซบุค : โรงเรี ยน สมบุญวิทย์ และ
เว็บไซต์ของโรงเรี ยน :
http://sombunwit.ac.th/category/galleries/ ค่ะ

ÿ Birthday wishes to…Praemai : K.2/2 (8th Dec),
Ping-An : K.2/1 (13th Dec) and Lanta : K.2/2 (13th Dec).
We wish you a lovely and wonderful birthday.

ÿ Kinders 1 and 2 learned the world outside school by taking a fieldtrip to
City Traffic Simulation, Wachirabenchatat Park, Bangkok.
ÿ นักเรี ยนชั้น อ.๑ และ อ.๒ ทัศนศึกษา ณ ณ เมืองงจราจรจําลองสวนวชิร
เบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุ งเทพมหานคร ค่ะ

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 Nursery kids enjoyed learning about car with T.Henna.
ÿ น้อง ๆ เตรี ยมอนุบาลเรี ยนรู ้เรื่ องรถยนต์กบั ทีชเชอร์เฮนน่า

ÿ Kinders 2/1 learned English through Montessori in
Academic Group. They learned about numbers, combining
words and pronunciation.
ÿ นักเรี ยนชั้น อ.๒/๑ เรี ยนรู ้มอนเตสซอรี่ กลุ่มวิชาการ เรื่ อง
จํานวน ตัวเลข และการผสมคํา การฝึ กออกเสี ยงภาษาอังกฤษ

ÿ Kinders 3/2 had great fun in Science experiment, “Leak
Proof Bag” with T.May.
ÿ นักเรี ยนชั้น อ.๓/๒ ทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่ อง “ถุงนํ้าเจาะไม่
แตก” กับทิชเชอร์เมย์ ในวิชา “Mini Scientist”

ÿ In order to stay strong and healthy, kinders 3/1
learned PE in the field with Kru.Tom.
ÿ ชัว่ โมงเรี ยนพละ ของเด็ก ๆ ชั้น อ.๓/๑
ครู ตอ้ มพาเด็ก ๆ ลงสนามหญ้า เพื่อฝึ ก
การเคลื่อนไหวร่ างกายและพัฒนาการต่าง ๆ
ของร่ างกายให้แข็งแรงมากยิง่ ขึ้น
After class : Every Monday – Thursday after lunch, kids of Thai Dance Club learn Thai dance which teaches by Kru Ooy.
They are taught to be confident to showcase their talent in public.
กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรี ยน : ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ช่วงพักกลางวัน รําไทยและจินตลีลาของชมรมนาฏศิลป์ ฝึ กสอนโดย
ครู ออ้ ย (ชมนาถ) เพื่อฝึ กฝนให้เด็กๆ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความสามารถค่ะ

Date For Diary :
 24th December 2018 : Christmas Activity
 ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ :กิจกรรมวันคริ สต์มาส / รื่ นเริ งส่ งท้ายปี

** Parents who haven’t reserved the seats for Sombunwit Day,
please contact Administration Office.
สํารองที่นง่ั สําหรับงานสมบุญวิทย์สัมพันธ์ สามารถสํารองที่นง่ั
ได้ที่ห้องธุรการนะคะ**

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

