
 
 

       1 June 2016 
 
Dear Parents 
 

Early Years End of Year Celebration 
On Thursday 23 June, all Early Years students will be performing at the Early Years End of 
Year Celebration. This year's production will include performances from each year group, an 
award-giving ceremony and Year 1 graduation. This will be held in the Performing Arts Centre at 
Windsor Park. 
 
The concert will start at 10:00 a.m. and will run for an hour. In the past some of our younger 
students have been very anxious about separating from their parents and performing on a big 
stage. Therefore, in order for the day to feel as normal as possible for the children, the school 
will provide transport for all students up to Windsor Park. Buses for Windsor Park will leave at 
8:30 a.m., please kindly drop your child off at the Early Years Campus like a normal school day 
and meet us up at Windsor Park ready for our show to start at 10 a.m. We look forward to 
welcoming as many parents as possible to support the children in what promises to be an 
exciting event. 
 
After the concert, Pre-Nursery, Nursery and Reception children will return to the EY campus. 
Please inform your child's teacher if you wish to take your child home after the show. To 
celebrate the graduation of Year 1 students the Year 1’s are to continue up at Windsor Park 
where a welcoming party will be held by Year 2 students. This will be an excellent opportunity 
for our Year 1 parents to look around our Windsor Park campus as our final step in the transition 
process. Our Year 2 teachers will also be happy to talk to parents and give a flavor of life and 
learning in Year 2 at Windsor Park. Please note that Year 1 parents are to collect their child 
from Windsor Park at 2 p.m. 
 
The Early Years students have also been invited to watch the Primary Production of Aladdin on 
Thursday 16 June and will be attending rehearsals up Windsor Park on Tuesday 21 and 
Wednesday 22 June. Please fill in the permission slip overleaf giving your consent for your child 
to attend these events up at Windsor Park. 
 
Yours faithfully,                                                                

 
Ms Hannah Bennett 
Primary Principal 
 

 

 



 
 

Permission Slip 
I give consent for my child to travel by school bus and attend the following events up at Windsor 
Park: 
 

 16 June - Primary Production - Aladdin 
 21 June - Early Years End of Year Celebration Rehearsal 
 22 June -Early Years End of Year Celebration Rehearsal 
 23 June - Early Years End of Year Celebration  

 
 
Name of Child: ______________________________  Class:________________ 

 

 
Name of Parent: _____________________________ Signature: _____________ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วนัท่ี 1 มิถนุายน 2559 

เรียน  ทา่นผู้ปกครอง 
 

การแสดงเฉลิมฉลองจบปีการศึกษา วทิยาเขตรามค าแหง 
 

ในวนัพฤหสับดีที่ 23 มิถนุายน นกัเรียนทกุคนจากวิทยาเขตรามค าแหงจะมกีารแสดงเฉลมิฉลองจบปีการศกึษา โดย
การแสดงปีนีจ้ะประกอบไปด้วยการแสดงจากแตล่ะชัน้เรียน พิธีมอบรางวลั และพิธีจบการศกึษาของชัน้อนบุาล 3 (เยียร์ 1) 
กิจกรรมดงักลา่วจะจดัขึน้ท่ีศนูย์ศิลปะการแสดง โอเรียนตลัสยาม วิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค 
 

คอนเสร์ิตจะเร่ิมเวลา 10.00 น. และจะด าเนินไปเป็นเวลา 1 ชัว่โมง ซึง่ในอดตีที่ผา่นมา นกัเรียนชัน้เลก็สดุของเราจะ
มีความกงัวลอยา่งมากหากต้องแยกจากทา่นผู้ปกครอง และขึน้ไปแสดงบนเวทีใหญ่ ทัง้นี ้ เพื่อให้เด็กๆ รู้สกึคุ้นเคยกบัสถานที่
และกิจกรรมบนเวทใีห้มากที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ ทางโรงเรียนจะจดัเตรียมการเดินทางส าหรับนกัเรียนทกุคนเพื่อไปยงัวิทยา
เขตวินด์เซอร์ปาร์ค รถโรงเรียนจะออกเดินทางไปท่ีวิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์คเวลา 8.30 น. ขอความกรุณาทา่นผู้ปกครองในการ
มาสง่บตุรหลานของทา่นท่ีวิทยาเขตรามค าแหงเหมือนเช่นเคย และทา่นผู้ปกครองสามารถเดินทางตามไปที่วิทยาเขตวินด์เซอร์
ปาร์คเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการแสดงที่จะเร่ิมเวลา 10.00 น. ทางโรงเรียนยินดีเป็นอยา่งยิง่ที่จะได้ต้อนรับทกุทา่น เพื่อ
สนบัสนนุเด็กๆ ในการร่วมกิจกรรมอนันา่ตื่นเต้นนี ้
 

หลงัคอนเสร์ิตจบลง นกัเรียนชัน้เตรียมอนบุาล (พรี-เนอสเซอร์ร่ี) ชัน้อนบุาล 1 (เนอสเซอร์ร่ี) และชัน้อนบุาล 2 (รีเซพ
ชนั) จะเดินทางกลบัมายงัวิทยาเขตรามค าแหง ขอความกรุณาทา่นผู้ปกครองในการแจ้งคณุครูประจ าชัน้ หากทา่นผู้ปกครอง
ประสงค์จะพาบตุรหลานกลบับ้านหลงัเสร็จสิน้การแสดง ส าหรับพิธีเฉลมิฉลองจบปีการศกึษาของนกัเรียนชัน้อนบุาล 3 (เยียร์ 
1) จะด าเนินตอ่ ณ วิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค โดยนกัเรียนประถมศกึษาปีที่ 1 (เยียร์ 2) จะเป็นผู้จดัเลีย้งต้อนรับ ซึง่กิจกรรมนีถื้อ
เป็นโอกาสดีส าหรับทา่นผู้ปกครองชัน้อนบุาล 3    (เยียร์ 1) ในการเยี่ยมชมรอบๆ วิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค เนื่องจากเป็น
กระบวนการสดุท้ายแล้วส าหรับขัน้ตอนการเลือ่นชัน้ คณุครูประจ าชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 (เยียร์ 2) ยินดีที่จะพดูคยุกบัทา่น
ผู้ปกครอง และให้ข้อมลูตา่งๆเพิม่เติมเก่ียวกบัชีวติ และการเรียนรู้ในชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 (เยียร์ 2) ที่วิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค 
ทัง้นี ้ทา่นผู้ปกครองชัน้อนบุาล 3 (เยียร์ 1) จะสามารถรับบตุรหลานของทา่นได้จากวิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์คเวลา 14.00 น. 
 

นกัเรียนจากวิทยาเขตรามค าแหงจะได้รับเชิญให้เข้าชมการแสดงของระดบัชัน้ประถมศกึษาในวนัพฤหสับดีที่ 16 
มิถนุายน และจะเข้าร่วมการซ้อมการแสดงส าหรับพีธีเฉลมิฉลองจบปีการศกึษาทีว่ิทยาเขต วินด์เซอร์ปาร์คในวนัองัคารท่ี 21  
 



 
 
และวนัพธุที่ 22 มิถนุายน ขอความกรุณาทา่นผู้ปกครองในการกรอกแบบฟอร์ม เพื่อเป็นการอนญุาตให้บตุรหลานของทา่นเข้า
ร่วมกิจกรรมดงักลา่วที่วิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค 
 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
ฮนันา เบ็นเนท 
หวัหน้าฝ่ายประถมศกึษา 
 
 

ใบตอบรับ 
 

ข้าพเจ้ายินยอมให้บตุรหลานของข้าพเจ้าเดินทางโดยรถโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้านลา่งนีท้ี่วทิยาเขตวินด์เซอร์
ปาร์ค: 
 

 วนัท่ี 16 มิถนุายน – ชมการแสดงของชัน้ประถมศกึษา - อลาดิน 
 วนัท่ี 21 มิถนุายน – ฝึกซ้อมการแสดงเฉลมิฉลองจบปีการศกึษา วิทยาเขตรามค าแหง 
 วนัท่ี 22 มิถนุายน – ฝึกซ้อมการแสดงเฉลมิฉลองจบปีการศกึษา วิทยาเขตรามค าแหง 
 วนัท่ี 23 มิถนุายน - การแสดงเฉลมิฉลองจบปีการศกึษา วิทยาเขตรามค าแหง 

 

ช่ือของบตุรหลาน: _____________________________________ ชัน้เรียน: ___________________ 
 

ช่ือทา่นผู้ปกครอง: _____________________________________ ลายเซ็นต์: __________________ 
 
 


