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This Week In Our School : 1st-3rd July 2020

Dear Parents and Guardians,
Welcome everyone to our SBW School, SY 2020-2021. We hope you are very happy to be here with us. For this issue,
parents will be informed what kids had done on the first week of new school year.
Due to the COVID-19 Pandemic, our school has prepared to welcome students as a precautionary measure. We has
installed thermal scanners to effectively check the temperature at the gate. If there are students who having fever we will contact
parents immediately. We have hand sanitizer dispensers for everyone around school area. Moreover, staff and students always
wear masks. Perspex dividers are installed in both classrooms and canteen to provide space for students to ensure good
sanitation and to prevent the spread of COVID-19. In addition, you can see some photos in this issue and also on school website
and Facebook.
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
สวัสดีค่ะ สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ นี ้ ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รวั้ โรงเรียนสมบุญวิทย์ค่ะ จดหมายข่าว
ฉบับนีน้ าเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของน้องๆระหว่างที่อยู่ในโรงเรียน เพื่อให้ผปู้ กครองได้เห็นพัฒนาการของน้องๆในทุกๆด้า นอย่างต่อเนื่อง
จากกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จดั ขึน้
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนได้มีการจัดเตรียมความพร้อมต้อนรับนักเรียนตามมาตรการป้องกัน
โดยทางโรงเรียนได้ดาเนินการติดตัง้ กล้องตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าโรงเรียน หากมีนกั เรียนอุณภูมิรา่ งกายเกินกาหนด จะติดต่อผูป้ กครอง
ให้มารับตัวกลับเพื่อไปพบแพทย์ทนั ที มีการวางจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลทาความสะอาดให้กบั ทุกคนรอบพืน้ ที่โรงเรียน มีการให้บุคคลากร
ภายในโรงเรียนและเด็กนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการติดตัง้ ฉากกัน้ ทัง้ ภายในห้องเรียนและโรงอาหารเพื่อเว้นระยะห่าง
ให้กบั นักเรียน เพื่อการปฏิบตั ิตามหลักสุขอนามัยที่ดีและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่านผูป้ กครองสามารถติดตามภาพกิจกรรมได้
ในข่าวสารฉบับนี ้ รวมทั้งเฟซบุค : โรงเรียน สมบุญวิทย์ และเว็บไซต์ของโรงเรียน : http://sombunwit.ac.th/category/galleries ค่ะ

“Knowing me, Knowing you”
“สร้างความคุน้ เคย”
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 To develop students language and communication

enchancement in Thai, English and Chinese language.
ภาษาจีนในทุกๆเช้าค่ะ

Please give warm welcome to Teacher Monica and Teacher

Mary. Teacher Monica will teach K.1 and Teacher Mary will teach
K.2.

skills, we have given theme vocabulary drills and
 นักเรียนฝึกฝนคาศัพท์เป็ นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ

Teacher Mary

 ขอต้อนรับ

Teacher Monica และ Teacher Mary ที่จะมาเป็ นครู
ประจาชัน้ อนุบาล ๑ และ อนุบาล ๒ ให้กบั น้องๆค่ะ 

 Photos beside, show activities kids had done on first

week of new school year. They looked really happy while
they were doing activities with teachers and friends.
 บรรยากาศการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆในสัปดาห์แ รก

ของการเปิ ดภาคเรียน เด็กๆมีความสุขกับการเรียนและร่วมทา
กิจกรรมของโรงเรียนค่ะ 

Date For Diary :
 1st July 2020 : Back To School

 ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ : เปิ ดภาคเรียนที่ 1/2563

 6th July 2020 : Buddhist Lent Day

 ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ : หยุดวันเข้าพรรษา

 28th July 2020 : H.M. The King’s Birthday

 ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ : หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ร.10

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

