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จดหมายพิเศษฉบับที่ 121/2561
25 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง กิจกรรมปิดโครงการรักการอานและกิ
จกรรม Let’s Talk
่
เรียน ผูปกครองทราบ
้
โรงเรียนเลิศหลาได
นโครงการรักการอานและกิ
จกรรม Let’s Talk มาตลอดปีการศึกษา โดยไดรั้ บความรวมมื
้ ดำเนิ
้
่
่ อ
จากนักเรียนและการสนับสนุนของผูปกครองทุ
กทานเป็
นอยางดี
้
่
่ บัดนีก้ จิ กรรมไดเสร็
้ จสิน้ ลงแลว้ ทางโรงเรียนจึงจัดใหมี้ กจิ กรรม
ปิดโครงการรักการอานและกิ
จกรรม Let’s Talk ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึง่ ในวันดังกลาว
่
่ นักเรียนแตงกาย
่
ดวยชุ
้ ดกีฬาที่ชอบ
กำหนดการกิจกรรมปิดโครงการรักการอาน
่ และกิจกรรม Let’s Talk
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หองประชุ
มชั้น 6
้
เวลา 08.30 - 08.40 น.
นักเรียนทุกระดับชั้นมาพรอมกั
มชั้น 6
้ นที่หองประชุ
้
เวลา 09.00 - 09.10 น.
ชมการแสดงเปิดงานของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชุดการละเลนเด็
่ กไทย
เวลา 09.15 - 09.20 น.
ประธานมอบเกียรติบัตรและของรางวัลใหกั้ บยอดนักอาน
่
เวลา 09.20 - 09.50 น.
ชมการแสดงของตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยม
ชมการแสดงของครูชาวตางประเทศ
ชุด Little Red Riding Hood
่
ชมการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล ชุด อาชีพในฝัน
คณะครูและนักเรียนรวมกั
ก
่ นเตนแอโรบิ
้
เวลา 10.00 น.
เสร็จกิจกรรมปิดโครงการรักการอาน
่ นักเรียนกลับเขาห
้ องเรี
้ ยน
เวลา 11.20 - 12.00 น.
นักเรียนชั้น ป.1-3 , P1 - 3 รวมกิ
่ จกรรมฐาน Sport day
เวลา 12.20 - 12.50 น.
นักเรียนชั้น ป.4-6 , P4 - M3 รวมกิ
่ จกรรมฐาน Sport day
กิจกรรม Let’s Talk
เวลา 10.30 น.
เวลา 12.00 น.
เวลา 13.40 น.
เวลา 14.30 น.

นักเรียนอนุบาล ( EP, LIPS) รวมกิ
่ จกรรม Let’s Talk
นักเรียนชั้น ป. 1-3 , P1-P3 รวมกิ
่ จกรรม Let’s Talk
นักเรียนชั้น ป.4-6 , P4-M 3 รวมกิ
่ จกรรม Let’s Talk
เสร็จกิจกรรม นักเรียนปาร์ตี้ในหองเรี
้ ยน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณผูปกครองทุ
กทานมา
ณ โอกาสนี้
้
่
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

กรุณาส่งใบตอบรับคืนภายในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ใบตอบรับ
(จดหมายพิเศษฉบับที่ 121/2561)
ขาพเจ
( ด.ช. / ด.ญ. ) ................................................................................................... ชั้น .......................
้ าผู
้ ปกครองของ
้
ไดรั้ บจดหมายแจงกิ
จกรรม Let’ s Talk เรียบรอยแล
ว้
้ จกรรมปิดโครงการรักการอานและกิ
่
้
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.121/2018
February 25, 2019
Subject: Celebrating the End of “I Love to Read” and “Let’s Talk” Activities
Dear Parents,
On Thursday, February 28, 2019 Lertlah School will celebrate “I Love to Read” activity and “Let’s Talk”
2018 Academic Year. Students and teachers should come to school wearing sport outfits.
Schedule
Thursday, February 28, 2019 in 6th floor conference room
8:30 – 8:40

All students are in 6th floor conference room

9:00 – 9:10

A performance from Kindergarten students

9:10 – 9:20

Certificate presentation for the best readers of the year for parents, teachers and
students

9:20 – 9:50

A performance from Primary and Middle School students
A performance from International teachers “Little Red Riding Hood”
A performance from Kindergarten students
Everyone participates in aerobic dance

10:00

End of “I Love to Read” activity

11:20 – 12:00

P1-P3 participate in Sports Day activity

12:20 – 12:50

P4-M3 participate in Sports Day activity

Let’s Talk
10:30 – 11:10

All kindergarten students participate in “Let’s Talk” activity

12:00 – 13:00

All P1-P3 students participate in “Let’s Talk” activity

13:40 – 14:30

All P6-M3 students participate in “Let’s Talk” activity

14:30

End of school year party.

Thank you for your cooperation and continued support.
With Best Regards,
Lertlah School
Please return the form below to your child’s homeroom teacher by Tuesday, February 26, 2019

Reply Form
Special Newsletter No.121/2018
I, (Ms. / Mrs. / Mr.) ____________________ Parent of (Master / Miss) ___________________ Class ________
Have received the letter entitled “Celebrating the End of “I Love to Read” and “Let’s Talk” Activities”.
Signed _______________________ Parent

