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จดหมายพิเศษฉบับที่ 17/2562
7 มิถุนายน 2562
เรื่อง ขอเชิญเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม Pre-Orientation (ชั้นอนุบาล 3 ศึกษาตอชั
่ ้นประถมศึกษาปีที่ 1)
เรียน ผูปกครองทราบ
้
โรงเรียนเลิศหลาขอเรี
ยนเชิญทานผู
บชัน้ อนุบาล 2 - 3 และชัน้ K.2 - K.3 (หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร
้
่ ปกครองระดั
้
ภาษาอังกฤษ) เข้าร่วมกิจกรรม Pre - Orientation เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่องในระดับชั้นประถมศึกษา
การดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองทุกท่านจะจัดเวลา
อันมีค่ามาเขาร
้ ่วมการประชุมในครั้งนี้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพของบุตรหลานต่อไป โดยกิจกรรม
Pre - Orientation ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดจัดขึน
้ ในวันพุธที่ 12 มิถน
ุ ายน 2562 ระหว่างเวลา 8.00 - 11.30 น.
ณ หอ้ งประชุมชั้น 6 ดังกำหนดการต่อไปนี้
กำหนดการกิจกรรม Pre - Orientation
เวลา 8.00 - 8.20 น.
ผูปกครองระดั
บชัน้ อนุบาล 2 - 3 และ K.2 - K.3 ลงทะเบียนทีห่ อ้ งโถงชัน้ G
้
เวลา 8.20 - 8.25 น.
พิธกี รแจงกำหนดการ
้
เวลา 8.25 - 8.35 น.
การแสดงชุดพิเศษของนักเรียนระดับชัน้ อนุบาล 3 และชัน้ K.3
เวลา 8.35 - 9.00 น.
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริ
่ มศักยภาพผูเรี
้ ยนโดยฝ่ายวิชาการ
เวลา 9.00 - 9.20 น.
ผูอำนวยการกล
าวนโยบายในการพั
ฒนาคุณภาพการศึกษา
้
่
เวลา 9.30 - 10.20 น. กิจกรรมเยีย่ มชมการเรียนการสอน
เวลา 10.30 - 11.00 น. การแสดงของนักเรียน
ชัน้ อนุบาล 3/1 ชือ่ ชุด One call away
ชัน้ อนุบาล 3/2 ชือ่ ชุด Trouble is a friend
ชัน้ K.3/1
ชือ่ ชุด Take me to your heart
ชัน้ K.3/2
ชือ่ ชุด See you again
เวลา 11.10 น. เสร็จสิน้ กิจกรรม
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ส่งคืนใบตอบรับที่ครูประจำชั้นภายในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 17/2562
ขาพเจ
าผู
ด.ญ./ ด.ช .................................................................................................................ชั้น ...............
้
้ ปกครองของ
้
ไดรั้ บจดหมายเชิญเขาร
ว้
้ วมกิ
่ จกรรม Pre - Orientation ชั้นอนุบาล 3 ศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียบรอยแล
้
มีความประสงคด์ ังตอไปนี
้
่
มาเขาร
ม จำนวน..................................คน
้ วมประชุ
่
ไมสามารถมาร
วมประชุ
มได้ เนื่องจาก ................................................................................................................
่
่
ลงชื่อ....................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.17/2019
June 7, 2019
Subject: Pre-Orientation Meeting for K3 Students Transitioning to P1
Dear Parents,
Lertlah School would like to invite parents of Kindergarten 2 and 3 students in the English Program and International Program to attend the Pre-Orientation Meeting on Wednesday, June 12, 2019 from 8:00 to 11:30 am
in the 6th floor conference room. This meeting is held especially for students transitioning or preparing to enter
Primary 1 and will include many important topics of discussion such as: continuing curriculums, teaching
methodologies, your child’s individual needs, as well as parent and school expectations for your child when
he/she enters Primary 1.
Lertlah School highly encourage you to attend this valuable meeting as you will be able to observe classes and student performances. The meeting schedule is as follows:
8:00 – 8:20 am

Registration at the Sixth Floor Conference Room and refreshments

8:20 – 8:25 am

The MC announces the details of the activities

8:25 – 8:35 am

A special performance from all Kindergarten 3 students

8:35 – 9:00 am

Academic Team Talks about teaching management and students’ potential development

9:00 – 9:20 am

School Director introduces plan for education quality management

9:30 – 10:20 am

Classroom visits

10:30 – 11:00 am

Performance by Kindergarten 3/1(English Program) students (One Call Away)
Performance by Kindergarten 3/2(English Program) students (Trouble is a Friend)
Performance by Kindergarten 3/1(International Program) students (Take Me to Your Heart)
Performance by Kindergarten 3/2(International Program) students (See You Again)

11:10 am

End of Activities

Thank you for your kind attention and we hope to see you on Wednesday, June 20, 2018 for your child’s
Pre-Orientation Meeting.
With Best Regards,
Lertlah School
Please return to your homeroom teacher no later than Monday, June 10, 2019

Reply Form
Special Newsletter No.17/2019
I, Parent of _____________________________________________________________ Class ____________
Have received the letter entitled Pre-Orientation Meeting for K3 Students Transitioning to P1 and would like to:
Attend the meeting. (Please indicate number of attendees: __________ persons)
Not attend the meeting because ____________________________________________________
Signed __________________________ Parent

