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Informativo

da

4ª

série-

Férias

de

Primavera

A primavera está próxima. O ano passou num piscar de olhos. E o crescimento das crianças foi notável.
Não tivemos muitas oportunidades de nos reunir na série, mas nas atividades de educação física conjunta,
fiquei impressionada que todas as crianças puderam prestar atenção a pessoa que falava e ouvir a história.
Sob o lema de "intensificar", estabelecemos metas para o que queríamos crescer e pensamos no que
deveríamos fazer agora, e cada um de nós cresceu com confiança. Espero que no próximo ano,se tornem
uma maravilhosa 5ª série e lidere o Yoshisho.
Os pais sempre nso apoiaram calorosamente. Muito obrigado pelo seu apoio e cooperação.
※A programação pode ser alterada para evitar a
propagação da nova infecção por coronavírus.
As últimas informações serão divulgadas no
６日（qua）Cerimônia de entrada / Abertura【Saída 11：

site em breve.

40】

７日（qui）３aulas【Saída 11：40】
８日（sex）３Aulas【Saída 11：50】

・ Lave o Kit de pintura e o kit de caligrafia

１１日（seg）３aulas【Saída 11：50】

durante as férias e reabasteça os itens que

１２日（ter）３aulas【Saída 11：50】

estão faltando. Além disso, reabasteça o

１３日（qua）Início da refeição（２ª～６ª séries）６ª aula
Comitê
１８日（seg）４ aulas【Saída 13：05】
２０日（qua）Pagam.mensalidade Treino de evacuação
２１日（qui）6 aulas de 40 min【Saída 15：15】
２３日（sab）Aula presencial 3 aulas( Folga comp.2/5）
２９日（sex）Feriado

conteúdo da caixa de materiais.
・ A escola comprará o caderno e o caderno d
recados para os alunos da 5ª série.
・ Não traga o crachá, bolsa de exploração,
bolsa de 2 vias de prevenção de desastres
e o atlas,manteremos na escola.
・ Pede-se também aos pais que leiam
"Cotidiano das Férias de Primavera" e
cooperem para que as crianças possam ter
férias de primavera seguras e gratificantes.

Dia 6 de Abril（qua）
Por favor, verifique oque segue abaixo e venha à escola para que possam entrar na nova classe da 5ª
série das 8:00 às 8:20.
（Mesmo que venha antes das 8:00, não poderá entrar na classe. Não venha muito cedo）
・ Verifique sua classe olhando a lista de alunos da 5ª série anexada no lado norte do prédio sul da
escola no pátio.
Depois , coloque seus sapatos na sapateira com seu nome escrito e entre na classe da 5ª série.
・Vá para a nova sala de aula, siga as instruções, sente-se e aguarde.
＜Programação＞
① Cerimônia de abertura
② Atividade de classe
③ Atividade de classe【Saída 11：40】
＜Trazer＞

・Randoseru（Vamos distribuir os livros didáticos）・Sapatilha・Chapéu de segurança・2 pano de
limpeza ・ Estojo ・ Livro para leitura
・Caneta de escrever o nome, Caixa de materiais, Pasta de recados ( para colocar os exercícios)
＜ Sobre o tablet＞ ・ Siga as instruções do novo professor de sala de aula em relação à
data em que trará seu tablet para a escola.・ Prepare o ambiente para recarregar em casa.

