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Dear parents,  

We had another really useful Parent Forum session on Monday and I would like to inform you of the 
things we discussed. 

Education Fare 

Each year a Learning Fair is held at 
Thursday 23rd – Sunday 26th February
promote our school. The forum was asked if any of them would be willing to be school representatives 
to answer any questions that visitors may have about t
school community.  Many parents at the Forum said that they would. We would also like to offer all our 
parents this opportunity. You do not need to prepare anything, just
help. Please add your name to the 

If you have any questions, please do contact the office team who will be happy to help you.

Knife and Fork Day 

Our Parent Forum has suggested that the students have regular lunchtimes where they are provided 
with a knife and fork rather than spoon and fork at lunchtime.
help pupils be truly global citizens. We want knife and fork days to feel a bit different from usual 
lunchtimes and to be special. Therefore we will hold them twice a month. On these days the menu will 
not include rice (as this is not easily eaten with a knife and fork) and the menu will be specially designed.  
The first knife and fork day will be Valentine’s

News Channel 

The Parent Forum suggested a news channel be
lot of information is sent out and they would like clarity about what is news. We will set up this news 
channel shortly and will continue to make sure our communication is clear and timely. We have
up a diary on the Website link here. 

Businesses and Expertise 

To enrich our curriculum we would like to invite parents to offer their experti
we have had a doctor come in and speak to Primary students about how to stay healthy.  

The Parent Forum also suggested that parents who have businesses that pupils would benefit from 
learning about might also want to consider 
hotel visit would really benefit our Travel and Tourism IGCSE students. A factory or farm visit could also 
benefit the students studying Sciences or Geography. 

 
                                                                                                                            

News from the Parent Forum 

We had another really useful Parent Forum session on Monday and I would like to inform you of the 

h year a Learning Fair is held at PSU.  It takes place over four days and this year it will be held 
February2023.  Members of the school team will be there on each day to 

promote our school. The forum was asked if any of them would be willing to be school representatives 
to answer any questions that visitors may have about their positive experiences of being part of our 
school community.  Many parents at the Forum said that they would. We would also like to offer all our 
parents this opportunity. You do not need to prepare anything, just turn up and smile!  If you are
help. Please add your name to the signup sheet.  Please find the signup sheet here

y questions, please do contact the office team who will be happy to help you.

Our Parent Forum has suggested that the students have regular lunchtimes where they are provided 
with a knife and fork rather than spoon and fork at lunchtime. This is a great idea and we think it will 
help pupils be truly global citizens. We want knife and fork days to feel a bit different from usual 
lunchtimes and to be special. Therefore we will hold them twice a month. On these days the menu will 

rice (as this is not easily eaten with a knife and fork) and the menu will be specially designed.  
nd fork day will be Valentine’s day when we will have a special themed lunch.    

The Parent Forum suggested a news channel be set up on Line Official. This is because they feel that a 
lot of information is sent out and they would like clarity about what is news. We will set up this news 
channel shortly and will continue to make sure our communication is clear and timely. We have

here.   

To enrich our curriculum we would like to invite parents to offer their expertise. For example, in the past 
we have had a doctor come in and speak to Primary students about how to stay healthy.  

The Parent Forum also suggested that parents who have businesses that pupils would benefit from 
learning about might also want to consider hosting a visit from some of our students. For example,  a 
hotel visit would really benefit our Travel and Tourism IGCSE students. A factory or farm visit could also 
benefit the students studying Sciences or Geography.  
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If you would be interested in helpin
pupils or coming in to deliver on a topic you feel may be relevant then please add your name to the link 
here. Visit your business.  Deliver your expertise in school

New Pick Up Arrangements in Primary

As you will know there are road 
and they are causing traffic jams and difficulties at the end of the school day.   T
also make it very hard for the current drive
We also want parents to be able to have a little chat with their child’s class teacher at the end of each 
day, if they want to.   

Therefore, from Monday 23rd 
children.   

Year 4,5 and 6 - parents please  park in the school car park and walk into the school via the front side 
gate.  Year 4, 5 and 6 will sit on the cha
be supervised by staff and will be handed over to you or your representative.

Pre Nursery, Nursery, Reception, Year 1, 2 and 3
through the exit gate to collect their child from their current pick up spot.  If parents want th
play on the grass once they have been collected they may as long as they are supe
close at 4.15 pm ( Monday - Wednesday) and  3.25pm ( 
before the gate closes, please leave when you hear that bell.  On Monday
remains the same.  

Secondary pick-up arrangements remain the same.

Morning drop off remains the same. 

If it rains then we will have to revert to drive through pick up. You will be notified by line message 
before 3pm. 

Thank you for your understanding and support of these changes which will continue to ensure our 
children are kept safe at the beginning and s

 

If you have any questions about anything above then please contact the office for more information. 

 

Yours sincerely,  

                                                                                 

John Calvert                                                                                           

   Principal                                                                                                              School

 
If you would be interested in helping the school with either opening up your business for a visit by our 
pupils or coming in to deliver on a topic you feel may be relevant then please add your name to the link 

ver your expertise in school.  
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 works outside school.  These road works are likely to last for some time 
and they are causing traffic jams and difficulties at the end of the school day.   T
also make it very hard for the current drive-through system to work once the road

parents to be able to have a little chat with their child’s class teacher at the end of each 

Monday 23rd January we are going to go back to the Pre-Covid way of picking up 

parents please  park in the school car park and walk into the school via the front side 
gate.  Year 4, 5 and 6 will sit on the chairs opposite the guard’s hut at the front of the school.  They will 
be supervised by staff and will be handed over to you or your representative. 

, Reception, Year 1, 2 and 3 please park on the road.  Parents can then walk in 
e exit gate to collect their child from their current pick up spot.  If parents want th

once they have been collected they may as long as they are supe
Wednesday) and  3.25pm ( Thursday and Friday .) There will be a bell just 

before the gate closes, please leave when you hear that bell.  On Monday- Wednesday EYFS pick up 

arrangements remain the same. 

remains the same.  

then we will have to revert to drive through pick up. You will be notified by line message 

Thank you for your understanding and support of these changes which will continue to ensure our 
children are kept safe at the beginning and start of the day. 

If you have any questions about anything above then please contact the office for more information. 

                                                                                 

                                                                     (Mr. Aksornprasert Settaprasert)

Principal                                                                                                              School Manager
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ท่ี บร.(BISH) ๐๑๘/๒๕๖๖        โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ - หาดใหญ                                                                                     

                                                                               ๒๑๑๙ หมูท่ี๖ ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร                                                                                 

                                                                               ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา   

                                                                               ๙๐๑๑๐   

      ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรื่อง  ขาวจากคณะกรรมการผูปกครอง 

เรียน  ผูปกครอง 

 

 เมื่อวันจันทรท่ีผานมากระผมเปนตัวแทนของโรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ – หาดใหญ ไดมีโอกาสพูดคุยกับทาง

คณะกรรมการผูปกครองและจากการพูดคุยขอมูลท่ีไดมามีประโยชนตอโรงเรียนฯ เปนอยางมากและโรงเรียนฯ ตองการแจงให

ผูปกครองทุกทานไดทราบเก่ียวกับสิ่งท่ีเราไดคุยกัน ดังน้ี 

 

การจัดนิทรรศการการศึกษา 

 ในทุกๆปจะมีงานมหกรรมการเรียนรูจัดข้ึนท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ม.อ.) ซึ่งครั้งน้ีจะจัดสี่วันเริ่มตั้งแต วัน

พฤหัสบดีท่ี ๒๓ – วันอาทิตยท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ทีมงานของโรงเรียนฯ จะอยูประจําบูธท่ีน่ันทุกวันเพ่ือโปรโมตและใหขอมูล

โรงเรียน ท้ังน้ีในการประชุมคณะกรรมการผูปกครองท่ีผานมาไดมีการสอบถามวามีทานใดสนใจท่ีจะเปนตัวแทนเพ่ือพูดคุยและตอบ

คําถามท่ีผูเขาชมอาจสงสัย ซึ่งมีตัวแทนผูปกครองหลายทานใหการสนับสนุนและสนใจเขารวมกิจกรรมในครั้งน้ี หากผูปกครองทาน

ใดสนใจกรุณาลงช่ือในใบลงทะเบียน ตามลิ้งกท่ีแนบมา 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_gEVJ7eejjc3WRFOiRoocg1DGzcuWeqa/edit#gid=18492809  หาก

ผูปกครองทานใดตองการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมสามารถติดตอมายังฝายสํานักงานไดทันที 

 

วิธีรับประทานอาหารแบบตะวันตก (การใชมีดและสอม) 

จากการประชุมคณะกรรมการผูปกครอง หน่ึงในตัวแทนผูปกครองไดเสนอใหนักเรียนไดมีอาสในการรับประทานอาหาร

แบบตะวันตก โดยใชมีดและสอมแทนการรับประทานอาหารปกติ ซึ่งถือเปนแนวคิดท่ีดีและโรงเรียนฯ คิดวาจะชวยใหนักเรียนได

เรียนรูการเปนพลเมืองโลกอยางแทจริง โรงเรียนฯ ตองการใหนักเรียนรูสึกวามีความพิเศษและแตกตางจากอาหารกลางวันมื้ออ่ืน 

อยางไรก็ตามทางโรงเรียนฯ ไดกําหนดใหจัดข้ึนเดือนละสองครั้งและเมนูในวันน้ีจะไมมีขาว เน่ืองจากไมสามารถใชมีดและสอมใน

การรับประทานได ดังน้ันเมนูอาหารจะไดรับการคัดสรรคและออกแบบมาเปนพิเศษ สําหรับอาหารกลางวันท่ีเราจะใชมีดและสอม

เปนครั้งแรกน้ีไดถูกกําหนดใหจัดข้ึนในวันวาเลนไทน 

 

 

งานธุรการ 

โทร(๐๗๔) ๒๕๑๒๕๕-๖ ตอ ๑๑๑ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_gEVJ7eejjc3WRFOiRoocg1DGzcuWeqa/edit%23gid=18492809
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ชองทางการประชาสัมพันธขาวสาร 

คณะกรรมการผูปกครองไดเสนอใหมีการเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธขาวสารบน Line Official เน่ืองจากผูปกครอง

สวนใหญรูสึกวาขอมูลท่ีโรงเรียนฯ นําเสนอถูกสงออกไปในหลายชองทาง อยางไรก็ตามโรงเรียนฯ จะสรางชองทางการ

ประชาสัมพันธขาวสารน้ีในไมชาและผูปกครองสามารถมั่นใจไดวาการสื่อสารของโรงเรียนฯชัดเจนและทันทวงที นอกจากน้ีโรงเรียน

ฯ ไดมีการตั้งคาไดอารี่บนลิงคเว็บไซตอีกดวย 

ผูปกครองท่ีมีธุรกิจและความชํานาญ 

เพ่ือเปนการเสริมสรางหลักสูตร โรงเรียนฯ  ขอเชิญผูปกครองใหเขามาถายทอดความความรู ความชํานาญเฉพาะดานของ

แตละทาน ตัวอยางเชน ในอดีตเรามีแพทยมาพูดคุยกับนักเรียนระดับปฐมวัยเก่ียวกับการรักษาสุขภาพใหแข็งแรง นอกจากน้ี

คณะกรรมการผูปกครองยังแนะนําอีกวาทานใดมีกิจการใดๆ ก็ตามและประสงคท่ีจะใหนักเรียนเขาไปเยี่ยมชม ศึกษาและดูวิธีการ

ทํางานเพ่ือประโยชนจากการเรียนรูก็จะดีมาก ตัวอยางเชน การเยี่ยมชมโรงแรมจะเปนประโยชนตอนักเรียนท่ีเรียนดานการเดินทาง

และการทองเท่ียว การเยี่ยมชมโรงงานหรือฟารมอาจเปนประโยชนตอนักเรียนท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตรหรือภูมิศาสตร  หาก

ผูปกครองทานใดสนใจหรือพรอมใหการสนับสนุนโรงเรียนฯ ในการเปดโอกาสใหนักเรียนเขาชมธุรกิจ  กิจการ หรือใหความรูแก

นักเรียนท่ีโรงเรียนในหัวขอท่ีมีประโยชนสําหรับนักเรียนสามารถติดตอไปยังฝายสํานักงานของโรงเรียนได  

การรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 

อยางท่ีทราบกันดีวาดานนอกโรงเรียนมีงานซอมแซมถนนอยูจะทําใหการจราจรดานหนาโรงเรียนฯ ติดขัดและลําบากในชวง

เลิกเรียน เมื่อการปรับปรุงถนนดานนอกเสร็จสิ้นอาจทําใหระบบ Drive-through ของโรงเรียนฯ เปนไปไดยาก ดังน้ันตั้งแตวัน

จันทรท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนฯ จะกลับมาใชวิถีการรับนักเรียนเหมือนเดิม(ชวงกอนโควิด) ดังน้ี 

• ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔,๕ และ ๖ ผูปกครองสามารถจอดรถในท่ีจอดรถของโรงเรียนและเดินเขาไปในโรงเรียนทางประตู

ดานหนา โดยนักเรียนจะน่ังรอบริเวณตรงขามปอมยามหนาโรงเรียน ซึ่งจะมีเจาหนาท่ีของโรงเรียนฯ คอยดูแลอยู 

• ระดับช้ันพรีเนอสเซอรี่ เนอสเซอรี่ รีเซฟช่ัน เยียร ๑, ๒ และ ๓ กรุณาจอดรถริมถนนฝงดานกองบิน จากน้ันผูปกครอง

สามารถเดินเขาทางประตูทางออกเพ่ือรับเด็กจากจุดท่ีรับปจจุบัน หากผูปกครองตองการใหบุตรหลานเลนในสนามจะตอง

อยูภายใตการดูแลของผูปกครองเทาน้ัน ท้ังน้ีประตูโรงเรียนฯ จะปดเวลา ๑๖.๑๕ น ) . วันจันทร -วันพุธ ( และ ๑๕.๒๕ น .

)วันพฤหัสบดีและวันศุกร ( อยางไรก็ตามจะมีเสียงระฆังเตือนกอนประตูปด และเมื่อคุณไดยินเสียงระฆังน้ันแสดงวาถึงเวลา

งานธุรการ 

โทร(๐๗๔) ๒๕๑๒๕๕-๖ ตอ ๑๑๑ 
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ท่ีผูปกครองและนักเรียนตองออกจากบริเวณดังกลาวทันที สําหรับในวันจันทร -วันพุธ การรับ นักเรียนในระดับ EYFS 

ยังคงใชมาตรการเหมือนเดิม 

• การรับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมยังคงใชแบบเดิม 

• การสงนักเรียนของทุกระดับช้ันยังคงใชรูปแบบเหมือนเดิม 

ในกรณีฝนตกผูปกครองจะไดรับขอความแจงจากโรงเรียนฯ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น เพ่ือแจงเปลี่ยนวิธีการรับนักเรียนโดยให

ผูปกครองขับรถเขามารับนักเรียนในบริเวณโรงเรียนฯ เชนเดิม  

โรงเรียนฯ ขอขอบคุณผูปกครองทุกทานท่ีเขาใจและใหการสนับสนุนตลอดมา หากผูปกครองทานใดมีคําถาม เก่ียวกับสิ่งใดท่ี

กลาวมาขางตน โปรดติดตอฝายสํานักงานเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

                          

   ขอแสดงความนับถือ                                                                                 

 
                     (จอหน คาลเวิรท)        (อักษรประเสริฐ เศรษฐประเสริฐ)    

                                     ครูใหญ                        ผูจัดการโรงเรียน               

       

งานธุรการ 

โทร(๐๗๔) ๒๕๑๒๕๕-๖ ตอ ๑๑๑ 


