Ano escolar 3º ano Reiwa
Informativo da 5ª série
Versão de Março
25 de Fevereiro
Embora sentimos o frio pela manhã, sinto que a primavera está chegando um pouco mais cedo do que o habitual.
Na eleição da associação infantil realizada no outro dia, 6 candidatos fizeram discursos maravilhosos sob a
presidência e andamento da Comissão Eleitoral. Fiquei impressionado com o discurso com a determinação de liderar a
escola Yoshihama sendo a série mais graduada, como que tipo de Escola Yoshihama desejam fazer e como agirão para
que isso aconteça. As crianças que tinham direito a voto também ouviram o discurso dos candidatos com seriedade
enquanto olhavam para o monitor na sala de aula, e tiveram uma atitude muito boa.
A 5ª série tem mais 1 mês restante. Continuaremos monitorando enquanto fornecemos orientação e suporte para que
passo a passo cheguemos na série mais graduada.

Informativo de Março
Desconto de março
３日（qui）Ver Denso On-line【Classe １・２】
Refeição
０円
４日（sex）Ver Denso On-line【Classe ３・４】
Materiai
０円
Tese Gambari de matemática
Poupança
０円
７日（seg）Mensalidade
Total
０円
１１日（sex）6 aulas de 40 min Saída 15:15
１３日（dom）Dia da família（Sem TV・Sem game）
１７日（qui） Ensaio cerimônia de entrega do diploma , cerimônia de sucessão
Preparação para a cerimônia
5 aulas
１８日（sex）Cerimônia de entrega do diploma Não haverá
aula para 1ª e 5ª série
《Principais eventos de Abril》
２１日（seg）Dia do Equinócio Vernal
５日（ter） Preparação da cerimônia de ingresso escolar
２２日（ter）Fim da refeição 4 aulas Saída 13：40
６日（qua） Cerimônia de retorno / ingresso escolar
２３日（qua）3 aulas Saída 11：40
１３日（qua） Início da refeição escolar
２４日（qui）Cerimônia de conclusão 3 aulas Saída 11:40
２５日（sex）Férias de primavera

Sobre a cerimônia de entrega do diploma
A 5ª série, que é o representante dos alunos atuais, se prepara para a cerimônia de formatura
com gratidão a 6ª série que cuidou de nós até agora. Vamos nos preparar com todo o nosso coração
para que os alunos da 6ª série possam se formar confortavelmente. Embora neste dia da cerimônia
de formatura não haverá aula, a cerimônia de sucessão será realizada no dia anterior, a 6ª série
comemorará e vai passar os pensamentos e responsabilidades para a série mais graduada que será assumido
a partir do início do novo ano letivo.
Há dias em que o frio ainda é forte. Mesmo na escola, estamos cuidando da saude de todos, como
ventilar diligentemente e pedir para lavar as mãos. Ficaria grato se você pudesse gerenciar a condição
física das crianças em casa também.
Falta pouco para terminar a 5ª série. Vamos resumir o ano e nos preparar para se tornar a
série mais graduada que liderará a escola Primária Yoshihama. Agradecemos o caloroso apoio e
cooperação de todos os pais.

○ Se você tem planos de se mudar, por favor nos avise imediatamente.
Dias que a tradutora estará na escola Yoshihama no mês de Março.
Dia 3 (qui) 9:00 ao 12:00
Dia 7 (seg) 9:00 as 15:00
Dia 10 (qui) 9:00 ao 12:00
Dia 14 (seg) 9:00 as 15:00
Dia 17 (qui) 9:00 ao 12:00

