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Agenda
● Welcome กลาวตอนรับ
● Introductions บทเกริ่นนํา 

● Our BIST community ชุมชนบรอมสโกรฟ
● Helping settle our child into school life 

การชวยนักเรียนปรับตัวเขากับชีวิตการเรียน

● How you can help at home วิธีที่ผูปกครองสามารถสนับสนุน
นักเรียนจากที่บาน

● Bromsgrove communication การสื่อสารของชุมชนบร
อมสโกรฟ

● What to expect สิ่งที่คาดหวัง



A BIST 
Welcome  
to our 
Community



What is the 
purpose of 
coffee mornings?



Daily Routines กิจวัตรประจําวันในแตละวัน
● 7:45-8:00 Children arrive เวลาที่เด็กนักเรียนมาถึงรร.

● 8:10 am Why do we have a morning line up? วัตถุประสงคของการ
เขาแถวตอนเชา

● 8:10 Register for Reception and Year 1-  importance of early 
morning routines and learning การเช็คชื่อเขาเรียน ของชั้นรีเซพชัน-Y1  
และความสําคัญของการเรียนชวงเชาและการมีกิจวัตรประจําวัน

● 8:30 Pre-Nursery & Nursery Circle time กิจกรรมเซอรเคิลไทมสําหรับ 
Pre-N & N

● Routines and systems help the children feel settled and 
safe in their environment กิจวัตรประจําวันและระบบที่มีแบบแผนจะชวยเด็กๆ 
ในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมและรูสึกอุนใจเมื่อรูวาจะไดเจอกับอะไรบางในแตละวัน

Cont. → 



Daily Routines กิจวัตรประจําวันในแตละวัน (ตอ)

● Expected and unexpected behaviour, encouraging 
positive mindset, kindness and responsibility พฤติกรรมที่คาด
หวังและไมคาดหวังใหเด็กๆ ทํา การสงเสริมพฤติกรรมความคิดดานบวก การเอื้อเฟอเผื่อแผ 
การมีจิตใจโอบออมอารี และมีความรับผิดชอบ

● Getting to know our friends and building a community 
spirit การทําความรูจักเพื่อนและการสรางจิตวิญญาณของความเปนชุมชน

● At the end of the day please assist your children and 
reinforce our schools expectations spirit ขอความรวมมือผูปกครอง
ในการสนับสนุนและสงเสริมใหเด็กๆ ปฏิบัติตามความคาดหวังที่รร.ตั้งไว



BIST Learner Profile & Positive 
Classroom Management
คุณลักษณะของผูเรียนรูที่ดีของชุมชนชาวบรอมสโกรฟ & การจัดการหองเรียนที่เนนสงเสริมพฤติกรรมในแงบวก

● Individual and team work ethos ขอตกลงรวมกันทาง
สังคม ในดานพฤติกรรมสวนบุคคลและเมื่อทํางานเปนกลุม

● Learner Profile sticker chart
● Marble Jars
● Dojo Points
● House totals on Friday
● Expected and unexpected behaviour



Support From Home
● End of day collection 
● Designated adults for collection
● Changes to normal schedule please inform Khun 

Bow or the class TA / Teacher 
● Labelling uniform
● Small bag, change of clothes
● Zip folder for letter, library books, children’s work  

and certificates
● Encouraging independence
● Daily reading, 
● Good nutrition and 
● Consistent home routines (bedtimes)



Bromsgrove Communication

● Weekly email & photos
● ILD 2-3 times a week
● Emails
● Formal letter 
● Line
● Phone call
● Gmail / Google classroom



ILD - What to expect?

● Download the App
● View school observations
● Upload videos of activities that have 

happened at home
● Comment on observations teachers have 

uploaded
● A learning record
● At the end of each term we can create them 

into flip charts that will allow parents to 
download them as a file to keep as a memory 
of their learning over a year.



Reporting Cycle 

Parent Teacher Conference (PTC)

1) 14-16 October (14th October Year 1) 2020
2) 9-11 February (9th February Year 1) 2020
3) 11th-13th May (11th May Year 1) 2021

Written Reports 

1) 16th December 2020
2) 31st  March 2021
3) 23rd June 2021



Reporting Cycle EYFS



Reporting Cycle Year 1



What to expect 
From us as a school: สิ่งที่ผูปกครองคาดหวังไดจากโรงเรียน

● A warm and engaging place to learn สถานที่ที่อบอุนและเอื้อใหเด็กเกิดการเรียนรู
● A safe and friendly environment สิ่งแวดลอมปลอดภัยและเปนมิตร
● Effective communication - school to home and home to 

school การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสองทาง ระหวางรร.และทางบาน

● Knowing who, how and when I can talk to someone ผูปกครองทราบ
วาจะติดตอ ปรึกษาใคร เมื่อใด อยางไรไดบาง

● Efficient service from Front Office for financial services and 
school uniform provision บริการที่มีประสิทธิภาพจากรร. โดยเฉพาะบริการดานการเงิน และ
เครื่องแบบนักเรียน

● A school where your child is happy! รร.ที่เด็กๆ มาเรียนแลวมีความสุข



What to expect 
Opportunities & Events
● ECA’s
● Instrumental lessons
● Christmas show, 
● School performance, 
● Loy Krathong /Songkran
● Chinese New Year
● School tips 
● Stay & Learn
● Special themed weeks
● Visits and community events to WP
● Community events at EY 
● Community links - charity projects



    
From Our Children: สิ่งที่ผูปกครองคาดหวังไดจากบุตรหลานของทาน

● Increased confidence to do things independently มีความ
มั่นใจในการทําสิ่งตางๆ ดวยตัวเอง

● Increased confidence to be brave and to have a go มีความ
มั่นใจ และกลาที่จะทําสิ่งใหมๆ

● Increased confidence to share their thoughts and 
feeling มีความมั่นใจในการแสดงออกและแบงปนความคิดความรูสึก

● Increased confidence to try new things มีความมั่นใจในการลองและ
เปดรับสิ่งใหมๆ

Cont. → 

What to expect 



What to expect 
    
From Our Children: สิ่งที่ผูปกครองคาดหวังไดจากบุตรหลานของทาน (ตอ)

● Increased confidence to speak / use a more varied range 
of vocabulary มีความมั่นใจในการพูด และใชคําศัพทที่หลากหลายกวาเดิม

● Show curiosity through questions they ask แสดงออกถึงความใครรู
โดยการ ถามคําถาม

● Increased control and meaning to their mark making / 
writing สามารถควบคุมการขีดเขียนหรือวาดรูป และบอกไดวาสิ่งที่เขียนหรือวาดนั้นคืออะไร

● Increased control of their gross motor skills  สามารถควบคุมกลามเนื้อ
มัดใหญได



Term 1.1 Events




