โรงเรียนสมบุญวิทย์

Sombunwit School : Weekly Newsletter 6/2020

SOMBUNWIT TRILINGUAL SCHOOL

This Week In Our School : 3rd – 7th August 2020

Dear Parents and Guardians,
Time flies so fast as it is the 6th week of our in class school. In this week. Nursery kids and Kinders 1 - 3 learned about
“Our Sombunwit School” topic.
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
สวัสดีครับ ในสัปดาห์ที่ ๖ ของการเรียนการสอนนี ้ ชัน้ เตรียมอนุบาล และชัน้ อ.๑ – อ.๓ เรียนรูเ้ รือ่ ง “ฉันรักโรงเรียน (บุคคลใน
โรงเรียนที่ฉันรู้จัก)”” นอกจากนีย้ งั มีกิจกรรมประจาสัปดาห์อีกหลากหลายกิจกรรม ที่จะส่งเสริมความสามารถและพัฒนาการของน้องๆ ให้ดี
ยิ่งขึน้ ครับ

“Our Sombunwit School”
“ฉันรักโรงเรียน (บุคคลในโรงเรียนที่ฉันรู้จัก)”
โรงเรียน School 学校 (Xuéxiào)

คุณครู Teacher 老师 (Lǎoshī)

 Learning by doing, we teach kids to

be kind and generous by offering food
to the monks together with our director
and teachers every Friday.
 กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จานวน ๓ รู ป ในทุกๆ เช้าของวันศุกร์

เพื่อน

Friend

朋友 (Péngyǒu)

นาโดยผูบ้ ริหาร ครู และนักเรียนครับ

 To develop students language and communication

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

ภาษาจีนในทุกๆ เช้าครับ 

 In PE class, Nursery kids looked really active while they were
 Birthday

wishes to Jasmine
K.2 (6th August)
We wish you a lovely and
wonderful birthday.

doing activities with teachers and friends.
กิจกรรมวิชาพละศึกษาของครูตอ้ มในชัน้ เด็กเล็ก เด็กๆ ตัง้ ใจกับการ
เรียนและร่วมทากิจกรรมกับเพื่อนๆ ครับ 


 In


T. Tuk Thai class, They looked really happy while they were doing activities with teachers and friends.

บรรยากาศการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ วิชาภาษาไทย ชั้นอนุบาล 1 เด็กๆ มีความสุขกับการเรียนและร่วมทากิจกรรมกับเพื่อนครับ


 Kinder


2 enjoyed practicing music notes and playing keyboard. Well done kids!!

ดนตรีครูอ๊อดคีรีบูนของชั้นอนุบาล ๒ เด็กๆ ได้เรียนรู้เกีย่ วกับตัวโน๊ต และ หัดเล่นคีย์บอร์ดเป็นเพลงครับ 

 Kinder

3 learned to cook Sun Omelette
taught by T. Jang. Looked yummy!!!
การทาอาหารของชั้นอนุบาล ๓ ครูแจงสอนเด็กๆ
ทาเมนู “ไข่พระอาทิตย์” แบบง่ายๆ ที่สามารถนาไป
ต่อยอดบอกวิธีการทาร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้




Date For Diary :
 12th August 2020 : Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother’s Birthday
 ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ : หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง (วันแม่แห่งชาติ)
We thank all parents and guardians for your past
and continued kind support of the school’s activities.

