โรงเรียนสมบุญวิทย์
SOMBUNWIT TRILINGUAL SCHOOL

Sombunwit School : Weekly Newsletter 17/2020
This Week In Our School : 19th – 23rd October 2020

Dear Parents and Guardians,
Here we are to inform you current updates of our kids activities. In this week, Q.3 Nursery learned about “Pumpkin”
topic. In addition, this is a week of “Listening Speaking Reading and Writing Test” for Kinders 1 – Kinders 3. Stay tune on our
Facebook.
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
สวัสดีครับ พบกันเช่นเคยนะครับ ในสัปดาห์ที่ ๑๗ นี้ ชั้นเด็กเล็กมีการเรียนในหัวข้อเรื่อง “ฟักทอง” ส่วนชั้น อ.๑ – อ.๓ “ทดสอบฟัง พูด
อ่าน เขียน” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประจาสัปดาห์อีกหลากหลายกิจกรรม ที่จะส่งเสริมความสามารถและพัฒนาการของน้องๆ ให้ดียิ่งขึน้
ท่านผูป้ กครองสามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ในข่าวสารฉบับนี ้ รวมทัง้ เฟซบุค : โรงเรียน สมบุญวิทย์

“Listening Speaking Reading
and Writing Test”
“ทดสอบฟัง พูด อ่าน เขียน”

 Birthday

wishes to PunPun K.1 (20th Oct) and Lek-Kao K.1 (23rd Oct)
We wish you a lovely and wonderful birthday.
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 To develop students language and

 Nursery



kids learned to cook “Pumpkin Ice-cream” taught by T. Fang.
Looked yummy!!!

โครงงานเรื่อง“ฟักทอง”ของชั้นเด็กเล็ก ครูแฟงสอนเด็กๆ ทา “ไอศกรีมฟักทอง”
น่ารับประทานมากครับ 

communication skills, we have given theme
vocabulary drills and enhancement in Thai,
English and Chinese language.
 นักเรียนฝึ กฝนคาศัพท์เป็ นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

และ ภาษาจีนในทุกๆ เช้าครับ

Kinders 1 proudly present their output on the Watermelon Project



นิทรรศการโครงงาน เรื่อง “แตงโม” ของเด็ก ๆ ชั้นอนุบาล ๑ ครับ 








Kinders 2 proudly present their output on the Shrimp Project



นิทรรศการโครงงาน เรื่อง “กุ้ง” ของเด็ก ๆ ชั้นอนุบาล ๒ ครับ 

Kinders 3 proudly present their output on the Ice-cream Project

นิทรรศการโครงงาน เรื่อง “ไอศกรีม” ของเด็ก ๆ ชั้นอนุบาล ๓ ครับ 

Date For Diary :
2 November : Back to School (Term 2 / 2563)
๒ พฤศจิกายน : เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๓
28 November : Parent – Teacher Meeting K.1 – K.3 (08.30 – 11.30 A.M.)
๒๘ พฤศจิกายน : วันศิษย์ลูก ชั้น อ.๑ – อ.๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

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

