
BISH No. 021/2023 

Dear Parents of Students in EYFS

Sports Day for EYFS will take place on 
International School Hatyai
around 10am. Parents are welcome to stay and watch, if you would like to stay, please
park in the school car park, sign in at the office and then wait in the tea room for sports
day to begin. There will be a range of events for pupils to take part in while having fun.
There also will be a parent/teacher event/race to finish off the morning. We would love
you to take part!  

School will provide a fruit snack and plenty of water throughout the morning. P
welcome to bring snacks such as fruit and fibre bars for extra energy, please do not
bring chocolate or fried food type snacks because sports day is also about being
healthy.  Pupils should wear their school house shirts with cool shorts, along wit
hat, sunscreen and a water bottle. 

After our sporting events have finished the expectation is that we will have a normal
curriculum day. However, if you would like to take your child home then please discuss
this on the day with your class teacher
morning events. 

If you have any questions or queries please contact Miss Powell via Class Dojo.

Yours sincerely, 

John Calvert 
 Principal 

EYFS Sports Day 

Dear Parents of Students in EYFS, 

Sports Day for EYFS will take place on Friday 3rd February 2023 at Bloomsbury
International School Hatyai. The event will begin at 8:30am after drop off and end
around 10am. Parents are welcome to stay and watch, if you would like to stay, please
park in the school car park, sign in at the office and then wait in the tea room for sports

be a range of events for pupils to take part in while having fun.
There also will be a parent/teacher event/race to finish off the morning. We would love

School will provide a fruit snack and plenty of water throughout the morning. P
welcome to bring snacks such as fruit and fibre bars for extra energy, please do not
bring chocolate or fried food type snacks because sports day is also about being
healthy. Pupils should wear their school house shirts with cool shorts, along wit
hat, sunscreen and a water bottle.  

After our sporting events have finished the expectation is that we will have a normal
curriculum day. However, if you would like to take your child home then please discuss
this on the day with your class teacher, should your child need to go home after the

If you have any questions or queries please contact Miss Powell via Class Dojo.

Mr. Aksornprasert Settaprasert 
School Manager 
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If you have any questions or queries please contact Miss Powell via Class Dojo. 



 

   

 

ที่ บร.(BISH) ๐๒๑/๒๕๖๖ 

                                                                               

                                                       

                                                                               

งานธุรการ 

โทร(๐๗๔) ๒๕๑๒๕๕-๖ ตอ ๑๑๑ 

 

เรื่อง  กิจกรรมกีฬาสีสําหรับเด็กเล็ก

เรียน  ผูปกครอง 
 

                กิจกรรมกีฬาส ีส ําหร ับเด ็กเล ็ก

นานาชาติบลูมสเบอรี่ หาดใหญ งาน

สามารถเขารับชมได หากทานตองการเขา

ฝายสํานักงาน วันงานจะมีกิจกรรมสนุกๆ

มกีารแขงขันกระชับมิตรสําหรับผูปกครอง

              ทางโรงเรียนฯ จะจัดเตรีย

วาง เชน ผลไมและอาหารที่ใหพลังงาน

ถือวาเปนวันที่เนนดานสุขภาพ นักเรียน

แนะนําใหนําครีมกันแดด และขวดนํ้า

              หลังจากการแขงขันกีฬา

ประสงคจะพาบุตร หลาน กลับบาน 
 

หากผูปกครองทานใดมีคาํถามหรือขอสงสัยใดๆ

Dojo ไดทันที                              

                                                              
                     (จอหน คาลเวิรท

                                     ครูใหญ

        โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่

                                                                               ๒๑๑๙ หมูที๖่ ถนนสนามบิน

                                                                               ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

                                                                               ๙๐๑๑๐  

 

      ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรมกีฬาสีสําหรับเด็กเล็ก 

กิจกรรมกีฬาส ีส ําหร ับเด ็กเล ็กจะจ ัดข ึ ้นในวันศ ุกร ที ่  ๓ กุมภาพันธ  

งานจะเริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. และสิ้นสุดกิจกรรมในเวลา

ตองการเขารวมกิจกรรม กรุณาจอดรถในที่จอดรถดานขาง

สนุกๆมากมายใหนักเรียนไดมีสวนรวม นอกจากนี้กอนจบกิจกรรมโรงเรียนฯ 

ผูปกครองและครเูชนกัน 

จะจัดเตรียมอาหารวาง ผลไม และนํ้า ไวบริการตลอดชวงเชา นักเรีย

พลังงานมาได แตไมควรนําช็อกโกแลตหรือของวางประเภททอด

นักเรียนตองสวมเสื้อประจําสีกับกางเกงขาสั้นและสวมหมวก

ครีมกันแดด และขวดนํ้ามาดวย 

หลังจากการแขงขันกีฬาสีของเราเสร็จสิ ้น นักเรียนจะเรียนตามปกติ อยางไรก็ตาม หาก

กลับบาน สามารถแจงครูประจําชั้นไดในวันนั้น  

มีคาํถามหรือขอสงสัยใดๆสามารถติดตอ ครู เอวี่ พาวเวลล ผาน

      

   ขอแสดงความนับถือ 

                                       
จอหน คาลเวิรท)        (อักษรประเสริฐ เศรษฐประเสริฐ

ครูใหญ                        ผูจัดการโรงเรียน       

โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี ่- หาดใหญ                                                                                 

ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร                                                                                

ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา   

  

กุมภาพันธ  ๒๕๖๖ ณ โรงเร ียน

กิจกรรมในเวลา ๑๐.๐๐ น. ผูปกครอง

ดานขางของโรงเรียนเพื่อลงชื่อที่

กอนจบกิจกรรมโรงเรียนฯ ยัง

วบริการตลอดชวงเชา นักเรียนสามารถนําของ

นําช็อกโกแลตหรือของวางประเภททอดมาเพราะวันกีฬาสี

หมวกเพื่อกันแดด นอกจากนี้

ตามปกติ อยางไรก็ตาม หากผูปกครอง

ผานชองทางการสื่อสาร Class 

 
อักษรประเสริฐ เศรษฐประเสริฐ)    

               


