
おひさま 

 

Feliz ano novo. Começará o ano de 202３. 

Senti uma esperança nova, vendo o retorno das crianças que vieram para a escola 

com energia. 

9 meses se passaram desde que entrartam na escola. As crianças evoluiram muito 

enquanto experimentavam várias coisas. Entrarão na 2ª série em breve. Nos 3 meses 

restantes, vamos valorizar cada dia e ter como objetivo em se tornar um aluno legal 

da 2ª série. Obrigado por sua cooperação. 

 

   Principais eventos de janeiro 

１０日（ter） Reunião geral, 3 aulas, Saída １１：４０, Mensalidade 

１１日（qua） Início da refeição, reunião Kakizome 

１４日（sab）Exposição de arte infantil da cidade de Takahama （até dia １５） 

１８日（qua） Exposição Kakizome （８：３０～１７：００）  

１９日（qui） Exposição Kakizome （８：３０～１７：００） Medição corporal 

2０日（sex） Exposição Kakizome （８：３０～１６：００） 

２９日（dom） Maratona da cidade de Takahama 

   

Programação de Fevereiro 

 

1日（qua）Reunião geral, Reunião explicative do ingresso escolar 

１０日（sex）Mensalidade 

1５日（qua）Semana de estudos do gambari teste 

２２日（qua）Teste gambari de kanji 

２３日（qui）Aniversário do imperador 

２７日（seg）Festa de despedida dos alunos da 6 ª série (5ª aula) 

Sobre a Exposição Kakizome 
 

No dia 11 de janeiro (qua), teremos a reunião do Kakizome. Os trabalhos Kakizome serão 

exibidos no ginásio. Dê uma olhada nas obras-primas da reunião do kakizome que 

praticaram na aula e durante as férias de inverno. 

 

Exposição Kakizome    18 de Janeiro （qua）, １９ (qui)  ８：３０～１７：００ 

                        ２０ de Janeiro (sex)             ８：３０～１６：００ 

 

 Se você planeja se mudar, informe-nos imediatamente. 

Sobre as aulas de natação (vide o verso) 

 

Descontos de Janeiro 

    Refeiçã o      ４，８００円 

    Materiais     １，２００円 

    Total         ６,000円 

 ※Data do débito dia １０. 

※Por favor verifique seu saldo 

bancário. 

10 de Janeiro 2023 

Versã o de Janeiro 



Sobre a aula de natação 
As aulas de natação serão realizadas de fevereiro a março para os alunos da 1ª série. O 

local é o Copan Sports Club Takahama. 2 horas por dia (incluindo o trasnporte・troca 

de roupa) as aulas serão realizadas por um total de 5 dias. A programação de cada turma 

será anunciada na edição de fevereiro noinformativo de série. 

〇Irão de ônibus. O horário de embarque do ônibus está programado para ser por volta das 

8:40 durante a 1ª e 2ª aula, e na 3ª e 4ª aula as 10:40. 

〇Será instruido curso a curso com base no questionário de habilidade de natação que 

perguntamos anteriormente.  

〇Certifique-se de nomear todos os pertences. 

○Agradeceria se pudessem praticar em casa para poder trocar de roupa sem problemas. 

Além disso, se seu filho(a) tiver cabelo comprido, certifique-se de possam colocá-lo 

dentro da touca. 

〇Se não conseguir amarrar o cordão do short do maiô de menino sozinho, substitua-o por 

elástico. 

〇O uso do óculos de natação é de uso livre, mas terá de coloca-lo sozinho. Pedimos que 

ajuste e repare em casa. 

○Será uma instrução de natação na estação fria. Por favor, tome medidas contra o frio. 

○Dentro do prédio do Copan é aquecido (vestiários, etc.), dentro do ônibus e em cada 

sala de aula da Escola Primária Yoshihama. 

○Depois de voltar para a escola, você pode usar a toalha até secar o cabelo. 

〇Caso não se sinta bem e queira assistir a aula de natação, por favor, informe-nos 

escrevendo o motivo no caderno de recado, tal como faria numa aula regular de educação 

física. 

〇Sempre corte as unhas curtas. (Para prevenção de lesões) 

 

〈O que levar na aula de natação〉 

□ Maiôs escolares azul marinho ou preto, maiôs unissex (maiôs sem gênero), etc. 

※ Um maiô de tipo separado também é aceitável. Não é permitidomaiô com saia, babado, 

fitas e outras decorações. 

□ Touca de natação （tipo de rede） 

□ Toalha de secar o corpo 

□ Óculos de natação （Para quem quiser） 

□ Blusa de manga comprida propria de natação （Para quem quiser） 

□ Sacola de colocar o maiô 

 

〈Exemplo〉 

 

 

Escreva o nome no pano ou escreva no verso em um 

lugar fácil de ver. 

Escreva o nome na touca em letras grandes na parte 

frontal. 


