4º ano Reiwa
Informativo da 6ª série
Versão
6 de Abril（ qua）

Parabéns pela sua graduação. É finalmente o dia do início como um novo aluno da 6ª
série. Espero que estejam ciente de que está na série mais graduada e dê seu melhor como
modelo da escola YoshiSho. Em direção ao chugakko, que se aproxima, daqui a 1 ano , nos
esforçaremos para estabelecer hábitos relacionados ao estilo de vida e capacidade
acadêmica básica, enfrentar vários desafios com coragem e criar filhos que sejam gentis com
seus colegas e possam crescer (dar frutos) juntos com eles. Conto com vocês neste ano.

Desconto de Abril（Débito dia 20 abril）
５日（ter）Preparação do ingresso escolar
Chegar as ８：４５
６日（qua）Ingresso/retorno escolar【saída 11:４0】
７日（qui）３ aulas【Saída 11:4０】Foto da classe
８日（sex）３ aulas【Saída 11:50】
１１日（seg）３ aulas【Saída 11:50】
１２日（ter）３ aulas【Saída 11:50】
１３日（qua）Início refeição, comitê⑥
Medição corporal・Teste de visão
１５日（sex）Cerimônia despedida, comitê líderes
１７日（dom）Dia da família Sem TV e Game
１８日（seg）４ aulas haverá refeição Saída 13:05
１９日（ter）Teste
【３時間目】 Nacional de Capacidade Académica①～④
２０日（qua）Mensalidade, treinamento refúgio
（Contra pessoa suspeita）③,Exame clinico geral
２１日（qui）40min de aula Saída 15:15
２３日（sab）Visita escolar separada por bairro①③ Saída 11:40
Assembleia Geral PTA（Reunião de documentos digitais）
２９日（sex）Dia do Showa

Refeição
Materiais
Poupança
Total

４，８００円
２，２００円
２，０００円
９，０００円

Principais eventos de Maio
２日（seg）Folga compensada do dia 24/abr
３日（ter）Dia do Memorial da Constituição
４日（qua）Dia do verde
５日（qui）Dia da criança
６日（sex）Estudo for a da escola
７日（sab）Festival das Flores da rua das bonecas
９日（seg）Reunião geral, clube⑥
１０日（ter）Visita domiciliar ４ aulas
Saída 13:15 Até dia13 (sex)
１５日（dom）Dia da família Sem TV e Game
１６日（seg）Mensalidade
A programação pode ser alterado em
função do estado de propagação da infeção do
novo coronavírus. Além disso, consulte o site
da escola Yoshihama. Postaremos sobre o
estado da escola.
Por
favor
verifique
o
informativo
LoiLoNote do 4º ano Reiwa, há vários
conteúdos.

＜Sobre o calendário da cidade de Takahama mostrando como é o cotidiano escolar das crianças＞
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.

Hoje, distribuímos um questionário de
saúde. Por favor, preencha os itens
necessários e envie para o professor
responsável.
Prazo entrega dia 8（sex）

Entregaremos o cartão de pesquisa de
ambiente familair que você escreveu no
ano passado. Se houver alguma
alteração, corrija-o de caneta vermelha
e entrega-o ao professor responsável.
Prazo dia 8（sex）

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）

Classe １：杉浦

沙弥香（Suguiura Sayaka）

Parabéns pela sua graduação. Estou animado para conhecer todos vocês. Vamos
crescer ricamente enquanto valorizamos pequenos eventos diários. Quero que
passem o último ano do Shogakko felizes, contando comigo não apenas quando for
divertido, mas também quando estiverem com dificuldades. Estou ansioso para
passar este ano com vocês.

Classe ２：杉浦

翔太（Suguiura

Shyouta）

Parabéns pela sua graduação. Continuando como no ano passado, estou muito
feliz por poder passar tempo com todas as crianças maravilhosas. Ao estar ciente de
que você está na série mais graduada e continuar a agir adequadamente como um
graduado, você se tornará um exemplo para todos. Para isso, vu dar o meu melhor
para apoiá-los. Estou ansioso para passar com vocês neste ano.

Classe ３：深津

諭（Fukatsu Satoshi）Responsável da série

Parabéns pela sua graduação. Estou muito feliz por poder passar seu último ano
juntos. Pensando em entrar no chugakko, gostaria de criar juntos memórias
innesquecíveis e preciosas para que seja o melhor ano das crianças, pais e
professores. Espero que as crianças cresçam e evoluam. Conto este ano com vocês.

