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จดหมายพิเศษฉบับที่ 105/2561
4 มกราคม 2562
เรื่อง กิจกรรมกีฬาสีระดับปฐมวัย
เรียน ผูปกครอง
้
โรงเรียนเลิศหลา้ กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสีระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 ขึน้ เพือ่ สงเสริ
่ มใหนั้ กเรียนรูรั้ กสามัคคี
มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รักการออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีอารมณ์เบิกบานแจ่มใส มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออกด้านกีฬาได้เหมาะสมตามวัย รวมถึงปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักเอื้อเฟื้อต่อกัน
กิจกรรมกีฬาสีระดับปฐมวัย จัดใหมี้ ขน้ึ ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 มกราคม 2562 ระหวางเวลา
08.30 - 12.00 น. ตามกำหนดการดังนี้
่
กำหนดการแขง่ ขันกีฬาสีภายในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
เวลา 08.30 น.
เวลา 08.40น.
เวลา 09.00 - 09.20 น.
เวลา 09.20 - 09. 50 น.
เวลา 09.50 - 10.10 น.
เวลา 10.10 - 12.00 น.
เวลา 12.00 น.

ขบวนพาเหรดทุกสี พรอมกั
้ นบริเวณหองโถง
้
ขบวนพาเหรดเดินออกจากโรงเรียน
ขบวนพาเหรดแตละสี
(เขาประตู
ดานสนามบาสเกตบอล)
่ เขาสู
้ สนาม
่
้
้
พิธีเปิดการแขงขั
่ นกีฬาสีระดับปฐมวัย
ประกวดกองเชียร์
เริ่มการแขงขั
่ นของระดับเตรียมอนุบาล / อนุบาล 1 - K.1 / อนุบาล 2 - 3 /K.2 - K.3
พิธีปิดการแขงขั
่ น นักเรียนแยกยายขึ
้ ้นหองเรี
้ ยน

โรงเรียนขอขอบคุณผูปกครองทุ
กทานที
้
่ ่สงเสริ
่ มและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตางๆ
่ ของโรงเรียนดวยดี
้ เสมอมา
หมายเหตุ
1. ขอความร่วมมือผู้ปกครองเตรียมตัวนักเรียนและรับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยพร้อมส่งนักเรียนตามเวลาที่
กำหนดใหด้ ว้ ยคะ่
2. ท่านผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะรับนักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายธุรการ
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ตัดสว่ นนี้สง่ คืนครูประจำชั้น ภายในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 105/2561
ขาพเจ
ด.ช./ ด.ญ................................................................................................ นักเรียนชั้น.............................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายแจงเรื
ว้ และมีขอเสนอแนะดั
งนี้
้ ่อง กีฬาสีระดับปฐมวัย เรียบรอยแล
้
้
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.105/2018
January 4, 2019

Subject: Kindergarten Sports Day Activities of 2018 Academic Year
Dear Parents,
Lertlah School has prepared Sports Day activities for all kindergarten students to participate in on Thursday, January 10,
2019 from 8:30 to 12:00. There will be athletics and games which will help encourage and support our students to be
healthy both physically and mentally, have confidence, have self-discipline, have unity and have sportsmanship.
The schedule is as follows.
8:30

Parade, school band and all teams assemble at the ground floor

8:40

Parade, school band and all teams leave the school

9:00 – 9:20

Parade, school band and all teams come back to the school

9:20 – 9:50

The chair person gives an opening speech for the activities

9:50 – 10:10

Cheer leading contest

10:10 – 12:00

Sports competitions

12:00

End of activities. All students go back to their classrooms

As always thank you for your cooperation and support in all the school activities.
Remarks
1. The school would like to ask for your cooperation in ensuring that your child has a proper breakfast and please
drop your child of on time as specified in the schedule.
2. Any parents who wish to take their child home early, please contact the main office.

With Best Regards,
Lertlah School

Please return the reply form to your child’s homeroom teacher no later than Tuesday, January 8, 2019.
Reply Form
Special Newsletter No.105/2018
I, ________________________ Parent of _________________________________________________ Class ___________
Have received the letter “Kindergarten Sports Day Activities of 2018 Academic Year”
comment : ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Signed _______________________ Parent

