Yoshihama Shogakko

おひさま

Ano 2022
29 de setembro
Versão de outubro

Já se passou meio ano desde o ingresso escolar.
Como passou rápido o tempo, e já se passaram 6 meses desde o ingresso escolar.
No início da 1ª série, os alunos da 6ª série os ajudavam nas preparações para se
arrumar pela manhã, mas agora podem se preparar sozinhos e até trocar de roupa
nos dias que tem educação física. A limpeza é feita com a ajuda dos alunos da 6ª
série, mas aos poucos conseguem fazer mais coisas por conta própria, como consultar
uns aos outros ao carregar uma grande mesa de servir o almoço, procurar lugares
sujos e limpá-los com um pano.
Já está acabando o 1º semestre. Em outubro, haverá o campeonato esportivo de
série. É um infortúnio o corona, mas vamos treinar na prática enquanto cuidamos da
segurança e prevenção de infecções. Pedimos que nos ajude-nos para que as crianças
possam vir felizes e saudáveis para a escola.
Principais eventos de outubro
Desconto de outubro
７日（sex）Fim do 1º semestre
１０日（seg） Dia do esporte

Refeição

４，８００円

１１日（ter） Início do 2º semester, mensalidade
１３日（qui） ４ aulas, saída １３：２５
１４日（sex） ４０ min aula, Saída １４：２５
１５日（sab） Festival Oni Michi （Faça chuva ou faça sol）
１８日（ter） Exame oftalmo da 1ª série
2０日（qui） Campeonato esportivo de série
２１日（sex） Data reserva Campeonato esportivo de série

Materiais

２，０００円

Taxa de adesão PTA

１，２００円

Total
８,000 円
※Data débito dia 11.
※Para quem tem irmãos na mesma
escola, o valor é de ６，８００円.
※Verifique o saldo bancário.

２６日（qua） Check-up de saúde na escola 3 aulas + almoço + limpeza, saída 12:30
２７日（qui） 3 aulas de 40 min＋almoço, Saída １２：１５
Principais eventos de novembro
１日（ter） Reunião geral
３日（qui） Dia da cultura
１０日（qui） Classe 1, 2 e 4: 4 aulas, saída às 13:40 Classe 3: 5 aulas, saída às 14:50
(devido à aula de pesquisa),mensalidade
１４日(seg) Semana do gambari teste
２３日(qua) Dia de Ação de Graças do Trabalho
２５日(sex) Teste gambari de kanji
2６日(sab) Aula presencial, Saída às 11:40
２８日(seg) Folga compensada da aula presencial

série
Data： 20 de outubro（qui） Data reserva ２１（sex）
Horário：１ª・２ª aula ８:４５～１０:２５
Local： Campo esportivo da escola Yoshihama
Conteúdo：Corrida, Rolar a bola
※A programação será anunciada no informativo da competição esportiva de série a ser
distribuído posteriormente.

☆Um informativo será entregue no dia 7 de outubro, dia da cerimônia do fim do 1º semestre.
Os boletins não precisam ser devolvidos à escola.
☆A partir do 2º semestre, escreverão a programação do dia seguinte em seu caderno de recados.
Verifique e assine o livro de recados todos os dias. Irão escrever no livro de recados de manhã
quando terminarem sua preparação matinal, por isso, pedimos que venham com tempo de
sobra a escola.
☆Distribuimos o horário de aula. Cas necessite faltar, verifique a programação e prepare seu
material do dia seguinte.
☆Pedimos que mantenha do asagao azul, pires amarelo e a tampa do regador em casa até que
você seja notificado sobre o que trazer. Além disso, os adereços serão usados pelos alunos
da 2ª série, portanto, mantenha-os em casa.
☆Obrigado por sua cooperação na criação de insetos. Em outubro, continuaremos a estudar o
outono na aula do cotidiano. Em outubro, vamos aproveitar o outono encontrando objetos
naturais outonais (folhas caídas, bolotas, pinhas, etc.) e fazer artesanato. As nozes são
usadas para artesanato. Na escola, fazemos excursões e apanhamos bolotas e pinhas. Se
você tem alguma bolota que pegou no parque, por favor, traga-a para a escola. Além disso,
se você tiver caixas vazias (caixas de confeitaria, caixas de leite, etc.) ou recipientes de
plástico (bandejas, copos de gelatina, etc.) guardado em casa, traga-os para a escola. Até
arrumarmos o local de armazenamento, informaremos a data para trazê-lo posteriormente.
Será destribuidos para que todos utilizem.

Dias em que a tradutora estará na escola em outubro
2 (seg) 9:00 as 15:00
14 (sex) 9:00 ao 12:00
21 (sex) 9:00 ao 12:00
31 (seg) 9:00 as 15:00

7 (sex) 9:00 ao 12:00
17 (seg) 9:00 as 15:00
26 (qua) 9:00 as 15:00

