Letter from the Primary & Secondary Academic Supervisor. Edition 2/2017 June 29th, 2017
Regarding: Letter from the Primary & Secondary Academic Supervisor. Edition 2/2017
Dear Primary and Secondary Parents,
I hope that you and your family are happy and healthy! As I mentioned in last term’s newsletter, staying healthy is
extremely important to achieve academic success in school. Please encourage your child to eat healthy foods and ensure
that they get an adequate amount of sleep. The snack shops, student’s daily snacks and the cafeteria at our school are
providing healthy food options, such as, salads and fruit for students. I would encourage students to take advantage of
these options.
Your role in your child’s education is extremely important. Your actions and attitude towards school make an
impression on your child. When you display a positive attitude about school, homework and academics, your child will likely
adopt that attitude. Please help your child understand the importance of listening in class, being respectful, participating in
lessons and completing work on time.
Students should come to school regularly and on time to allow for optimal learning. Our teachers are trained to
provide interesting and engaging lessons. They offer interactive and hands-on activities that allow for many different
learning opportunities. Many concepts build upon each other, so students must have a solid foundation in order to
understand more complex ideas.
Learning does not happen only at school. By reading to or with your child regularly, your child will see the
language in use, see letters and sounds in context, learn phonics, listen more carefully, speak the words more clearly and
learn to write by modeling. Set aside some time to discuss vocabulary, concepts and your child’s day to review ideas
discussed at school. In addition, our teachers across all the grade levels are working really hard with your children to
encourage neat and legible writing in English. Encouraging your child to write neatly and practicing writing at home will be
extremely beneficial to improve in this area. Thank you for working with your child, the school and the teachers to help your
child achieve the most in academics at Lertlah.
This term, students will participate in many exciting activities including Mother’s Day activities, Science week
activities and the Drop Everything and Read (DEAR) reading program. September 5th and 6th I would like to invite all
parents/guardians to attend the Lertlah School Kanchanapisek Road Open House.
I would like to thank you for working with your child, the school and the teachers to help your child reach their full
potential at Lertlah School. If you have any questions or concerns, please do not hesitate to make an appointment at the
main office to talk to me.
Sincerely,
Darius Konotopetz
Primary and Secondary Academic Supervisor

Reply Form of Letter from the Primary & Secondary Academic Supervisor. Edition 1/2017
(Please return this form by August 31st, 2017)
I, ……………………………………………………..…, parent/guardian of …………………………………………………….……………….
Nickname …………., Class ……………, have read this Letter from the Primary & Secondary Academic Supervisor. Edition 2/2017.
Comments:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Parent/Guardian Signature ……………………………………….

สารจากหัวหน้ าฝ่ ายวิชาการระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ฝ่ ายต่างประเทศ ฉบับที่ 2/2560วันที่ 29 สิ งหาคม 2560
เรือ่ ง
เรียน

สารจากหัวหน้ าฝ่ ายวิชาการระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ต่างประเทศ ฉบับที่ 2/2560
ผูป้ กครองนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

“...สุขภาพที่แข็งแรงถือเป็ นหัวใจสาคัญของการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุด...” เป็ นข้อความทีค่ ุณครูได้บอกไว้ในสาร
จากหัวหน้าฝา่ ยฉบับทีผ่ ่านมา และถือโอกาสอวยพรให้ท่านผูป้ กครอง และครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงโดยทัวกั
่ น ซึง่ การดูแล
สุขอนามัยของนักเรียนนัน้ โรงเรียนได้จดั อาหารทีม่ คี ุณค่าทางโภชนาการสูงไว้ ให้แก่นกั เรียน ขอให้นกั เรียนลองรับประทานอาหารเมนู
ใหม่ๆ ทีม่ ปี ระโยชน์ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ดังนัน้ สารจากหัวหน้าฝา่ ยวิชาการต่างประเทศ ฉบับที่ 2/2560 นี้จงึ เรียนมาเพื่อ
ทบทวนการเรียนรูร้ ่วมกันระหว่างคุณครูและนักเรียน รวมทัง้ การมี ส่วนร่วมของท่านผูป้ กครอง เพื่อดูแลและให้การสนับสนุ นกิจกรรม
ของโรงเรียนต่อไป ดังนี้
การเป็ นแบบอย่างทีด่ ี ของผูป้ กครองถือเป็ นอีกหนึ่งหัวใจสาคัญของการเรียนรูข้ องนักเรียน การแสดงออกและทัศนคติเชิง
บวกต่อโรงเรียนของผูป้ กครองจะเป็ นสิง่ ทีส่ ร้างให้นกั เรียนมีเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียน รวมถึงการทาการบ้านและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
วิชาการอื่นๆ เพราะนักเรียนจะเรียนรูจ้ ากการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง ขอความร่วมมือผูป้ กครองกระตุน้ ให้นกั เรียนเห็นถึงความสาคัญ
ของการฟงั การแสดงความเคารพและให้เกียรติเพื่อนในห้อง และมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม ส่งงานตรงตามเวลาทีก่ าหนด
นักเรียนควรมาโรงเรียนให้ตรงเวลา คุณครูทุกท่านได้เตรียมเนื้อหาการสอนและกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้ดว้ ยความสุข สนุ กสนานเปิ ดโอกาสทางการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย กิจกรรมต่างๆ ในการเรียนรู้เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนแต่ละคนในห้องเรียน ดังนัน้ นักเรียนต้องมีพน้ื ฐานความรูท้ แ่ี ม่นยา และครบกระบวนการ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็ น
ลาดับ และมีความซับซ้อน
การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในชัน้ เรียนเพียงอย่างเดียว นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการทากิจกรร มที่
หลากหลายร่วมกับผู้ปกครอง มีกจิ กรรมที่สาคัญในการพัฒนาความรู้ของนักเรียนได้ดี นัน่ คือการอ่านหนังสือ การอ่านจะช่วยให้
นักเรียนเข้าใจภาษา รูต้ วั อักษร เข้าใจสานวน เรียนรูห้ ลักการออกเสียงคาต่างๆ มีสมาธิในการฟงั และเกิดการเรียนรูท้ กั ษะการเขียน
ผ่านคาทีไ่ ด้ยนิ หรือได้ฟงั และถือเป็ นการสร้างความผูกพันของคนในครอบครัวอีกด้วย อีกทักษะหนึ่งทีค่ ุณครูชาวต่างประเทศได้เน้นย้า
ให้นักเรียนตระหนักรูแ้ ละฝึ กปฏิบตั คิ อื การเขียนงานด้วยลายมือทีส่ วยงามและเป็ นระเบียบทุกๆ ครัง้ ทีเ่ ขียนซึ่งหากได้รบั การกระตุ้น
เพิม่ เติมจากผูป้ กครอง จะทาให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการทีด่ อี ย่างรวดเร็ว
ในภาคเรียนนี้นกั เรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ กิจกรรมวันแม่ แห่งชาติทผ่ี ่านมา กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ กิจกรรม
หยุดทุกงานเพื่อการอ่าน (DEAR) และในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายนจะเป็ นกิจกรรม Open House ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้
ผูป้ กครองเข้าเยีย่ มชมการจัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียน
ทัง้ นี้ขอขอบคุณผู้ปกครองที่เข้าใจและให้การสนับสนุ นด้วยดีเสมอมาโดยตลอด รวมถึงช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ร่วมกับคุณครูและโรงเรียน หากผู้ปกครองมีคาถามเกีย่ วกับนักเรียน สามารถสอบถามคุณครูหรือต้องการนัดพบคุณครูต่างประเทศ
สามารถติดต่อได้ทห่ี อ้ งธุรการในเวลาทาการโรงเรียน

ด้วยรักและผูกพัน
มิ สเตอร์เดเรียส โคโนโทเพท
หัวหน้ าฝ่ ายวิ ชาการระดับประถม – มัธยม ฝ่ ายต่างประเทศ

ใบตอบรับ
สารจากหัวหน้ าฝ่ ายวิชาการระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ฝ่ ายต่างประเทศ ฉบับที่ 2/2560
(กรุณาส่งใบตอบรับคืนภายในวันพุธที่ 31 สิ งหาคม 2560)
ข้าพเจ้า ....................................................................ผูป้ กครอง ด.ช./ด.ญ. ..................................................................................
ชื่อเล่น .....................ชัน้ .......................ได้รบั และรับทราบสารจากหัวหน้าฝา่ ยวิชาการระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ฝา่ ยต่างประเทศ
ฉบับที่ 2/2560 แล้ว และมีขอ้ เสนอแนะดังนี้ .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผูป้ กครอง……………………………………

