Yoshihama Shogakko-Informativo da 4ª série

25 de Abril de 2022（seg）

O cotidiano escolar como alunos da 4ª série começou e um mês está prestes a passar. As crianças estão fazendo o
seu melhor todos os dias. Ao ler de manhã para criar uma atmosfera tranquila e cooperar na preparação do almoço,
podemos sentir o desejo de fazer o melhor como alunos da 4ª série.
Obrigado por visitar a classe no outro dia. As crianças estavam fazendo o possível para vê-los como alunos da 4ª
série. A vida escolar em um novo ambiente, os deixa um pouco cansados O feriado de Golden Week é refrescante
tanto física quanto mentalmente, e estou ansioso para vê-los saudáveis em Maio.
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Principais Atividades de Junho
１日（qua）Reunião geral

Mensalidade de Maio（Dia 16）

６日（seg）Treino de evacuação（Vento e inundação）

Refeição ４，８００円

１２日（dom）Dia da família

Material １，０００円

２３日（qui）Plantio de mudas de crisântemo

Taxa PTA １，２００円
Total ７，０００円

※Devido à disseminação do novo coronavírus,
A agenda está sujeita a mudanças.

【Pedido sobre o lenço umedecido para desinfetar】
Na 4ª série, usamos cada vez mais as salas especiais. Portanto, gostaria de desinfetar as carteiras e
cadeiras usadas na sala de aula especial com lenços umedecidos desinfetantes. Vamos providenciar os
primeiros pacotes de lenços de esterilização.Gostariamos de providenciá-los regularmente no futuro, mas
pode ser insuficiente dependendo da situação de uso. Agradeceríamos se pudessem perguntar ao seu
filho(a) de vez em quando e providenciar quando não for o suficiente.

Obs:(A intérprete de português estará na escola as segundas -feiras AM/PM e as sextas feiras AM)

★Sobre as aulas natação de 2022★
Estamos pensando em implementar as aulas de natação este ano. Entraremos em contato assim que for
decidido, aguarde um pouco mais para comprar as roupas de banho. Agradecemos sua compreensão e
cooperação.
Por favor veja o homepage da Yoshihama Shogakko O estado da escola e as informações são postadas.

Sobre o estudo for a da escola:
【 Data 】 6 de Maio（sex） Se chover: haverá aula normal【Trazer bentô、５ aulas Saída 14：50】
【 Objetivo】 ・ Familiarizar-se com a natureza, criar um senso de companheirismo por meio de
brincadeiras e construir melhores relacionamentos.
・ Aprender as regras em grupo, segurança no trânsito e etiqueta moral pública.
【 Destino 】Floral Garden Yosami（Kariya-shi）
【 Cronograma 】Agrupar na escola→Partir→Floral Garden Yosami（Almoço・Intervalo・Hora livre）
８：20
Floral Garden Yosami→
13：30

9：00

10：10

Uma vez no distrito escolar, ir embora para casa por cada percurso.
Término（Chegada na escola）15：00

【 Trazer】Mochila( bolsa) de pano, Bentô, Garrafa Térmica, Esteira, Lenço para limpar as mãos,
sacola de plástico para o lixo, Lenço, Tissue, Lanche ( valor máximo de 300

, é probido levar chiclete), Toalha

para limpar o suor, Lenço umedecido para desinfetar, Máscara reserva, Capa de chuva(Se estiver preocupado com o
tempo)
● Vestuário: roupas fáceis de se exercitar, calçados esportivos que está acostumado a usar e chapéu de segurança
● Outros:
・ Certifique-se de escrever o nome em todos os seus pertences.

・Caso tenha que faltar avise a escola das ７:30～８:00（℡：５３－０１７４）
・ Vamos caminhar uma longa distância. Use sapatos que está acostumado a usar e traga bastante água.
・ Mesmo se estiver preocupado com o clima, por favor, venha à escola como se fosse ao estudo fora da escola e
traga o bentô. Em caso de chuva, estudaremos usando os materiais que estão na escola.
・ O horário e local de dissolução programados podem mudar devido às condições climáticas.
・ No dia do evento não haverá almoço mesmo que seja cancelado devido a chuva, então traga seu próprio almoço.

