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Versão de outubro
26 de setembro

Aos poucos o calor foi diminuindo. No mês passado, pudemos fazer um tour online pela fábrica e
ouvir uma história sobre prevenção ao crime da Delegacia de Polícia de Hekinan durante o período
de estudo. Estamos ansiosos para ver todas as crianças se interessando e gostando da atividade,
e pensando que poderão fazer uso do que aprenderam nas próximas aulas.
Em outubro, haverá uma competição esportiva de série. Haverá uma corrida e um revezamento. As
crianças conversaram e decidiram os eventos e o método da competição. Estou treinando duro para
praticar para que toda a turma possa se unir e tentar aproveitar ao máximo a individualidade de
cada pessoa. Obrigado por seu apoio caloroso para do treino arduro das crianças.

Desconto de Outubro
Refeição
４,８００円
Materiais
２,０００円
Taxa de adesão PTA １,２００円
Poupança
２,０００円
Total
１０,０００円

５日（qua）Comitê de saudação【postagem】
６日（qui）Exame oftalmológico
７日（sex）Fim do 1ª semestre
１０日（seg）Dia do esporte (feriado)
Para quem tem irmãos na mesma
１１日（ter）Início do 2º semester, mensalidade
escola será de ８，８００円.
Comitê de saudação【Reunião infantil】
１３日（qui）４ aulas, Saída 13:25
１４日（sex）6 aulas de ４０ min, saída 15:15
Comitê representative
１５日（sab）Festival Oni michi（Faça chuva ou faça sol）
Buscar as lanternas 19:40～
１６日（dom）Dia da família
２０日（qui）Campeonato esportivo de série
２１日（sex） Data reserva Campeonato esportivo de série
《Principais eventos de novembro》
２５日（ter）Comitê comprimentação【bibliotecários】
１日（ter）Reunião geral
２６日（qua）Exame de saúde escolar, Saída 15:20
２日（qua）Data reserva da carpinagem
２７日（qui）３ aulas, saída 12:15
３日（qui）Dia da cultura
２８日（qui）Carpinagem 13:30
１０日（qui）mensalidade Saída 13:40
（Exceto a Classe 3 da 1ª série)
１４日（seg）Semana do gambari teste
Até dia 1 de dezembro
２１日（seg）Comite
２３日（ter）Dia de Ação de Graças do Trabalho
２５日（sex）Teste gambari de kanji
２６日（sab）Aula presencial ①、③,
Saída 11:40
２８日（seg）Folga compensada do dia 26
２９日（ter）Pegar folhas caídas

Sobre o pedido das lamparinas do festival Oni Michi
Lamparinas feitas pelas crianças serão exibidas no Festival Onimichi.
Data：

15 de outubro（sab）13:00 ～ 19:30

Local de exibição：

Museu de artes Kawara（em frente a fonte Mori zen kōen）

※Excelentes trabalhos serão exibidos no palco ao ar livre no Parque Morimae.
Pedido：
Pode levar o trabalho do seu filho para casa a partir das 19:40 do dia 15 (sáb). Se não
for conveniente, a equipe irá trazê-lo de volta para a escola às 9:00 do dia 16 (dom)
Agradeceremos se cada família pudesse pegar o trabalho até as 9:00 do dia 16 (domingo).
・Se vier buscá-lo à noite, estará escuro, então traga uma lanterna e tome cuidado para
não se confundir.
・A lamparina pode estar quente, seria melhor trazer luvas e uma bolsa para colocar-los dentro.
・Pode utilizar o estacionamento do Oni House.

Sobre a carpinagem
As plantação de arroz na fazenda das crianças da escola estão dando frutos e ficando douradas.
É tempo de colheita, então vamos colher o arroz. Por favor, prepare-se adequadamente.
◆Data

20 de outubro（sex）13：30～15：00

Data reserva

2 de novembro（qua）13：30～15：00

◆Local

Yoshihama shōgakkō gakudō nōen (Fazenda infantil da escola Yoshihama)

◆Vestimentas

Blusa manga comprida・calça comprida・bota・chapéu de segurança

◆Trazer

Toalha de limpar a mão・luva・garrafa térmica・troca de roupa
Sacola, （utilizar para colocar coisas dentro）・Máscara reserva

Sobre o Campeonato esportivo de série
◆Data
Data reserva

20 de outubro（qui）

14：00～15：40

21 de outubro（sex）

14：00～15：40

◆Local

Campo esportivo da escola Yoshihama

◆Conteúdo

Corrida, corrida de revezamento

◆Trazer

Toalha para limpar súor, garrafa térmica
Os detalhes serão anunciados na programação da
competição esportiva de série a ser distribuído
posteriormente.

Dias em que a tradutora estará na escola em outubro
2 (seg) 9:00 as 15:00
14 (sex) 9:00 ao 12:00
21 (sex) 9:00 ao12:00
31 (seg) 9:1as 15:00

7 (sex) 9:00 ao 12:00
17 (seg) 9:00 as 15:00
26 (qua) 9:00 as 15:00

