Sombunwit School : Weekly Newsletter 7/2018
This Week In Our School : 23rd – 26th July 2018
Dear parents and guardians,
Our students had experienced very special activities last week. They joined with teachers and parents
happily celebrated the Anniversary of King Rama X and Buddhist Lent Activities. We would like to thank the
parents, teachers, and students for showing your support and offering alms to monks, and also participating
in candlelight processions at Wat Yairom. Below are some of the memorable moments during our special
activities and another interesting activities.

เรียน ผูปกครองทุกทาน
ในสัปดาหทผี่ านมาเด็กๆไดรวมกิจกรรมที่สําคัญมากคือ ไดรวมพิธีถวายพระพรวันคลายวันพระสมภพของรัชกาลที่ ๑๐
และกิจกรรมวันเขาพรรษา ทางโรงเรียนตองขอขอบคุณ ผูปกครอง ครู และนักเรียนทุกคน ที่รวมกันทําบุญถวายจตุปจ จัย ไทยธรรม
รวมทั้งรวมในขบวนแหเทียนพรรษาเพื่อถวายแกพระภิกษุสงฆ ณ วัดยายรม จดหมายขาวฉบับนีข้ อเสนอภาพเหตุการณทสี่ ําคัญ
ที่ควรคาแกการจดจํารวมทั้งกิจกรรมที่นาสนใจอื่นๆ ดังนี้
Administrators, teachers and students of Sombunwit School hold
the event to pay humble homage to the Royal Birth Anniversary of
His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayarangkun.

คณะผูบริหาร ครู และนักเรียน จัดใหมีพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคลาย
วันพระสมภพสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ขอใหพระองคมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

Teachers have been trained to brush up Montessori Teaching Methodology every Friday.

คุณครูเขารับการฝกอบรมแนวการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ทุกวันศุกร เพื่อใหตนเองมีความรู ความสามารถ
พรอมที่จะสอนใหเด็กๆทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และตามศักยภาพของตนเอง

Buddhist Lent Day

To develop students language and communication skills, we have given them vocabulary drills and
enhancement in Thai, English and Chinese language. This week, the kids learn the words of
Buddhist Lent Day.

นักเรียนฝกฝนคําศัพทเปนภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในหัวขอเรื่อง วันเขาพรรษา

Kids are vaccinated the second Influenza Vaccine

เด็กๆไดรับการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญครั้งที่สอง

Kids volunteer to collect dried leaves and clean the playground at school. Good job !!!

เด็กๆ มีจิตอาสาชวยกันเก็บใบไมแหงทีร่ วงอยูบนพื้นและทําความสะอาดบริเวณสนามเด็กเลนภายในโรงเรียน

Birthday wishes to the twins; Thanakorn (K.2/1) and Kotchapan (K.2/2)
We hope both of you had a lovely birthday and that you will have a wonderful year.

คุณครูและเพื่อนๆอวยพรวันคลายวันเกิดใหนองฝาแฝด นองกรและนองพลอย ขอใหนองมีความสุข
ในวันคลายวันเกิดและไดรับแตสิ่งที่ดีตลอดทั้งป

Kids are enthusiastic about science experiment “Candle affects water level ”.

เด็กๆสนใจการทดลองวิทยาศาสตรเรื่อง เทียนไขดูดน้ํา

To observe Buddhist Lent, teachers, parents and students perform giving alms to monks, and
participating in candlelight processions at Wat Yairom.

เพื่อเปนการสอนใหเด็กๆไดรูจักวัฒนธรรมไทยและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ในวันเขาพรรษาปนี้ ครู ผูปกครอง
และนักเรียนรวมทําบุญ ถวายเครื่องไทยธรรม และแหเทียนจํานําพรรษาถวายพระสงฆ ณ.วัดยายรม
ทําบุญ ถวายเครื่องไทย
We thank for your past and continued kind support
and participating in all school’s activities.

