Yoshihama Shogakko -Informativo da 4ª série

6 de Abril de 2022 (qua)

Parabéns pela sua graduação. Um novo ano começa com novos amigos em uma nova sala de aula. O
informativo mensal tem como lema : "Para você"( For You) Este ano, quando a vida do ensino fundamental
entrar na segunda metade do ano, espero que ao estudar, exercitar, brincar e fazer vários eventos, gostaria que
pensassem nas outras pessoas e agindo de acordo, evoluam. Todos nós responsáveis faremos o nosso melhor
para que as crianças possam passar o seu tempo com um sorriso animado. Obrigada.

DOM

１０

SEG

TER

１１
３ aulas

１２
３ aulas

【Saída 11:50】

【Saída 11:50】

QUA

QUI

SEX

SAB

６

７

８

９

Cerimônia
de Foto de classe
entrada
/ 【Saída 11:40】
cerimônia
de
abertura
[Saída 11:40]

３ aulas

１３
Início
refeição
5 aulas

１５
Medição
corporal
Exame de visão
5ªaula

１４
da

【Saída 1４:50】

【Saída 11:50】

１６

Cerimônia de partida

１７

１８
4 aulas

１９

【Saída 13:05】

２０
２１
Débito
da Aula de 40
mensalidade
min
Treino de refúgio

２２

２３
1ª/2ª aula:Aula Presencial

3 aulas

【Saída 15:15】

Assembleia Geral do PTA

【Saída 11:40】

２４

２５

２６

２７
Exame médico

Principais Eventos de Maio

２８

２９
Dia de Showa

Mensalidade de Abril（Dia２０）

２日（seg）Folga compensada do dia 23/4

Refeição ４，８００円

６日（sex）Aprendizagem fora da escola

Material ２，２００円

７日（sab）Festival de flores Ningyōkomichi

Total ７，０００円

９日（seg）Renião geral・Clube
１０日（ter）～１３日（sex）Visita domiciliar【Saída 13:15】
１６日（seg）Débito
※A programação pode sofrer alterações no futuro, dependendo da
disseminação do novo coronavírus.

３０

Lista de ítens para entregar:
8（sex）Pesquisa de ambiente familiar
8（sex）Questionário de saúde
8（sex）Questionário de exame de tuberculose
※Por favor, veja o verso para mais detalhes.

Sobre o calendário:
Na cidade de Takahama, tomamos uma decisão com base na "figura da criança que queremos criar" específica para que as
crianças possam crescer bem. Olhando para a meta, trabalharemos para ela todos os dias, e a escola, o lar e a comunidade
trabalharão juntos para promover a educação das crianças.Como meio para isso, a partir de 2015, criamos e distribuimos
um "calendário para mostrar o cotidiano das crianças que a cidade de Takahama quer criar", você pode anotar cronogramas
e metas, etc. para evolução de seus filhos.Esperamos que este calendário sirva de guia para as crianças verem todos os dias
e seja uma trajetória de crescimento infantil.

【Avisos e Pedidos】
◆Vamos distribuir livros didáticos, leitores suplementares, etc.Verifique se não há páginas ausentes ou incorretas
antes de escrever o nome.
◆Os cadernos de japonês, kanji, matemática,estudos sociais, educação moral e de uso livre serão comprados a granel
para cada série. Quando acabarem de usar, providencie seus cadernos com a mesma quantia de quadrados. (A
capa pode ser diferente)
◆O transferidor usado na aula de matemática deste ano será adquirido a granel pela escola.
◆Por favor, verifique e reabasteça o estojo. Além disso, este ano, compraremos o lápis vermelho e azul a granel ( 1
de cada para cada aluno)・ 4 a 5 lápis ・ Borracha (que apague bem) ・ Régua: cerca de 15 cm
◆Por favor, tenha uma máscara reserva para prevenir o novo coronavírus. Por favor, coloque-a dentro da mochila
escolar, pois podem perdê-la ou o elástico arrebentar.
◆A partir da 4ª série, as aulas serão ministradas por 6 horas às sextas-feiras também. As segundas-feiras, quando
houver Clube, haverá 6 horas de aulas.
◆Verifiquem o Informativo mensal no site do Yoshihama Shogakko.E o blog fala sobre a situação da escola.
◆Informações da comunidade para crianças podem ser encontradas no Loilo-Shared dentro do-R45
◆Traga o tablet para a escola no dia 8 de Abril (sex)
＊ Há muitos formulários a serem entregues no início do ano. Pedimos desculpas pelo inconveniente, mas
agradecemos sua colaboração.

【Sobre os formulários a serem entregues】
Sobre a pesquisa de ambiente familiar･･･Distribuímos uma nova pesquisa de ambiente familiar. Por favor,
preencha o formulário referente ao ano passado e envie-o ao professor de sala de aula. Não precisa enviar o
formulário de pesquisa de ambiente familiar antigo do ano passado. Prazo: dia 8 (sex)
Questionário de saúde･･･Hoje, distribuímos um questionário de saúde. Por favor, preencha os itens necessários,
frente e verso e envie para o professor responsável. Prazo : dia ８（sex）
Questionário de exame de tuberculose･･･Hoje, distribuímos um questionário para o exame de tuberculose. Por
favor, preencha os itens necessários e entregue para o professor resposável. Prazo: dia 8 (sex)

Classe１ 有川 慎吾（Arikawa Shingo）
Parabéns pela sua graduação. No ano passado, eu era responsável pela 5ª série que ficava ao lado da
3ª série. Fiquei impressionado com os cumprimentos alegres que vi dos alunos da 3ª série e a seriedade
com que faziam a limpeza. Eu gostaria de fazer o meu melhor, não apenas pela capacidade acadêmica,
mas também pelo seu crescimento mental e físico. Estou ansioso para trabalhar com vocês esse ano.

Classe ２ 佐野 あゆみ（Sano Ayumi）
Parabéns pela sua graduação. Eu tenho sorte e serei responsável pela 4ª série. Estou animada para passar esse ano com
crianças enérgicas. Vamos nos esforçar para ser uma série calorosa onde os amigos possam trabalhar juntos para fazer
o seu melhor. Obrigada.

Classe ３ 中川 恭佑（Nakagawa Kyousuke）
Parabéns pela sua graduação. No ano passado, fui responsável pela 1ª série. Estou ansioso para ver o
crescimento das crianças da 4ª série. Valorizo a disposição de todos para enfrentar desafios e farei o possível para
tornar cada aluno dessa série e classe vibrantes. Obrigada.

Classe ４ 野村 尚之（Nomura Naoyuki）
Parabéns pela sua graduação. Este ano, fui transferido do Takahama Shogakko. Eu estava muito ansiosa para ver
as crianças do Yoshihama Shogakko. Ao longo do ano, quero fazer muitas memórias maravilhosas com as
crianças.Conto com vocês esse ano.

