Sombunwit School : Weekly Newsletter 9/2018
This Week In Our School : 6th – 10th August 2018
Dear Parents and guardians,
In this week, our students doubly celebrate a special event, “Mother’s Day.” Not only the celebrations is
for the spirit of motherhood, but also for Her Majesty Queen Sirikit’s birthday. Below are some memorable and
interesting activities.
เรียน ผูป กครองทุกทาน
สําหรับสัปดาหนี้ นักเรียนไดรวมกิจกรรมสําคัญที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น คือ “วันแมแหงชาติ” เปนการระลึกถึงพระคุณของแมที่มีตอลูก
เพื่อเสริมสรางและปลูกฝงใหนักเรียนมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ และไดรวมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่นาสนใจ ติดตามไดในขาวสาร
ฉบับนี้นะคะ
Administrators, teachers and students of Sombunwit School hold the event to pay humble
homage to His Majesty the King’s Mother’s birthday.
คณะผูบริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสมบุญวิทย ไดรวมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ขอพระองคทรงพระเจริญ
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

To develop students language and communication skills, we have given theme vocabulary drills and
enhancement in Thai, English and Chinese language. This week, the kids learn the words of H.M.Queen’s Birthday.
นักเรียนฝกฝนคําศัพทเปนภาษาไทย, ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในหัวขอเรื่อง วันเฉลิมฯ พระราชินี ในรัชกาลที่ ๙ (วันแม)

Birthday wishes to Jasmine Wellington and Papatsaorn Thanapatumrat (Nursery)
We wish you a lovely and wonderful birthday.
สุขสันตวันคลายวันเกิดของ ด.ญ.จัสมิน เวลลิงตั้น (นองแจส)
และ ด.ญ.ปภัสอร ธนปทุมรัตน (นองพราว) ชั้นเตรียมอนุบาล
ผูบริหาร คุณครู และเพื่อนๆ ขออวยพรวันคลายวันเกิดใหกับนองแจสและนองพราว
ขอใหนองมีความสุขมาก ๆ ในวันคลายวันเกิดและไดรับสิ่งที่ดีตลอดทั้งปนะคะ

This week, nursery kids learn about “Corn” in Vegetable Project. They enjoy their corn art works.
Moreover, they happily prepare lovely cards for their moms on a special Mother’s Day.
ในสัปดาหนี้ นองๆ เตรียมอนุบาล เรียนรูเกี่ยวกับเรื่อง “ขาวโพด” ทํากิจกรรมการปะติดเมล็ดขาวโพด และยังเปนสัปดาหของวันแม
แหงชาติ นอง ๆ ไดทําการดวันแมสวยๆ เพื่อเตรียมไวมอบใหคุณแมในวันแมนี้ นองๆ ทั้งสนุกและมีความสุขกับการทํากิจกรรมในครั้งนี้มากคะ
“Corn Art Works Activities”

“Cards For Moms”

“กิจกรรมปะติดเมล็ดขาวโพด”

“กิจกรรมทําการดวันแม”

Our K.1 students enjoy swimming class with T.Tom
นองๆ อนุบาล 1 เรียนวายน้ํากับคุณครูตอม ไดฝกการตีขาและฝกการลอยตัวในน้ํา
นองๆ มีความสุขและสนุกสนานทุกครั้งที่ไดเรียนวายน้ําคะ

Our K.2 students prepare same beautiful arts crafts to give to their lovely moms on this special event as well.
นองๆ อนุบาล 2/1 และ อนุบาล 2/2 ไดทําสรอยคอและจี้สวยๆ เพื่อมอบใหคุณแมพรอมกับการดอวยพร ในกิจกรรมวันแมนี้คะ

Lastly, our K.3 students also make their special art projects for their wonderful moms.
ปดทายดวยกิจกรรมของพี่ๆ อนุบาล 3/1 และ อนุบาล 3/2 กับงานศิลปะประดิษฐการดวันแมสวยๆ พรอมขอความบอกรักแม
เพื่อมอบใหกับคุณแมในกิจกรรมวันแมนี้คะ

Date For Diary : K.1-K.3 students will learn through project work following their own interest,

during 14th Aug - 7th Sept 2018
นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 จะไดเรียนรูจากการทําโครงงานในหัวขอเรื่องที่นักเรียนสนใจ ตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่
7 กันยายน 2561
Every Friday @ 8:00 A.M., our school will offer food to 3 monks. All parents are invited to join the
activity. It will be started from August 10th, 2018 onwards.
สุดทายนี้ ทางโรงเรียนขอฝากกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสงฆ จํานวน ๓ รูป ในทุกวันศุกร เวลา ๐๘.๐๐ น. จึงเรียนเชิญทานผูปกครอง
ที่สะดวกและมีความประสงคจะตักบาตร สามารถมารวมกิจกรรมไดนะคะ โดยเริ่มตั้งแตวันศุกร ที่ ๑๐ สิงหาคม นี้เปนตนไปคะ
We thank all parents and guardians for your past
and continued kind support of the school’s activities.

