なかよし

23 de Março de 2022
Férias de Primavera

Um ano se passou desde a Cerimônia de entrada. Quando entraram na escola, as crianças
precisavam da ajuda de seus irmãos e irmãs da 6ª série, mas gradualmente mais e mais
coisas puderam ser feitas por elas mesmas. Agora é possível que apenas os alunos da 1ª
série trabalhem juntos para preparar e limpar a merenda escolar. Quando o sinal do início
da aula começa a tocar, vejo amigos avisando entre si ,antes que o professor diga: "Vamos
nos sentar quando o sinal terminar de tocar". A partir de Abril, estarão na 2ª série. Escrevi
uma mensagem e decorei a sala de aula com capricho para que os novos alunos possam
aproveitar sua vida escolar com alegria. Toda criança passou ater a feição de um irmão mais
velho e de uma irmã mais velha. As crianças apresentaram grande crescimento no último
ano. Estou muito ansioso para o sucesso dos alunos na 2ª série
Nós professores nos divertimos muito com as crianças por um ano. Sou grato por ter sido
capaz de orientar confortavelmente graças ao apoio dos senhores pais. Muito obrigado.
Obrigado por seu apoio e cooperação contínuos, mesmo na 2ª série.

Principais programações de Abril
６日（qua） Cerimônia de entrada, cerimônia de abertura Saída 11:40
７日（qui） Fotografia de classe
3 aulas Saída １１：４０
８日（sex） 3 aulas Saída １１：５０
１１日（seg） ３ aulas Saidav 11：50
１２日（ter） Saída11：50
１３日（qua） Início da Refeição・Limpeza 5 aulas
１５日（sex） Cerimônia de despedida
１８日（seg） 4 aulas Saída １３：０５
２０日（qua） Pagamento da mensalidade
21日（qui） 5 aulas de 40 minutos Saída １４：２５
２３日（sab） Aula Presencial ３ aulas Saída １１：４０ （Folhga compensada dia 2/05）
５月１０日（ter）～１３日（sex） Visita domiciliar

4 aulas especiais

Saída

１３：１５

☆Cerimônia de Entrada e Início do 4º Ano Reiwa
○Data○

6 de Abril（qua）

(1) Cerimônia de abertura/Atividade de classe (2) Atividade de classe
(3) Atividade de classe Saida 11:40 aprox.
・ Às 8 horas, uma lista das novas classes será afixada na janela do lado do pátio do 1º a
ndar do Edifício Sul.
・ Depois de confirmar a aula, suba as escadas centrais até a sapateria da 2ª série no 2º
andar e entre na sua classe às 8:20.
・ Mesmo que vá para a escola antes das 8 horas, não poderá entrar na sala de aula. Por
favor, não venha muito cedo.

○ O que trazer:
・ Sapatilha ・ Chapéu de segurança ・ Lenço ・Tissue ・ Estojo
・ Caixa de materiais (por favor, verifique o conteúdo) ・ sacola de recadoscontato (pasta) ・
1 pano de limpeza
* Os livros didáticos serão distribuídos. Por favor, venha para a escola com a mochila escol
ar.( Randoseru)
* Conteúdo da caixa de materiais: cola bastão, durex, cola, tesoura, lápis de cor, giz de ce
ra, canetas de escrever o nome e caneta hidrográfica. Por favor, escreva o nome em todos
os seus pertences.

☆Pedido:
○A princípio, os alunos da 2ª série terão 6 horas de aula às terças-feiras (Saída 15:45 ) e 5 horas
de aula nos outros dias da semana.
○ Os cadernos usados na 2ª série serão distribuídos no novo ano. Por favor, não comprem.
○ Obrigado por preparar o crachá a ser usado na 2ª série. O novo crachá será mantido na escola.
○ O kit de pintura, piano de sopro e o Sansuu Rando serão usados mesmo na 2ª série. Por favor,
verifique e reabasteça com seu filho(a) durante as férias para ver se há algum item faltando ou se
o nome está apagando, e prepare-se para o aprendizado a partir de Abril. Em particular, por favor,
não perca o conteúdo do Sansuu Rando.
○ Não há dever de casa, mas é recomendável que você estude de forma independente para não
esquecer de estudar na primeira série. Por favor, leia "Spring Break Life" com atenção e ajude-nos
a levar uma vida saudável e regular.
○ Se você planeja se mudar no próximo ano, por favor nos avise o mais rápido possível.

☆Sobre o tablet
○ Por favor, mantenha o tablet em casa durante feriados prolongados. As crianças levarão o tablet
para casa durante as Férias de primavera.
○ O novo professor da sala de aula entrará em contato em Abril para informar o dia em que levará
o tablet para a escola. Por favor, mantenha-o em casa até entrar em contato conosco.
○ Use o tablet até terminar o ensino médio. Por favor, prepare a forma de recarregamento da
bateria.
○ Se for difícil armazenar por motivos familiares, entre em contato com o professor.Poderemos
mantê-lo na escola.

