
 
Feliz Ano Novo !!! 

Obrigado por sua cooperação e apoio às atividades educacionais no Yoshihama Shogakko no ano passado. 

Estamos ansiosos para estudarmos juntos este ano. 

Bem, o novo ano começou em janeiro com um novo sentimento. Cada classe está repleta de rostos animados e 

cheios de energia. Pelo comportamento das crianças, podemos sentir que elas se divertiram durante as Férias de 

inverno.  

Temos 48 dias restantes na vida escolar primária. Apoiaremos as crianças para que possam levar uma vida 

plena em termos de aprendizado e vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª Ano Reiwa 
Informativo da 6ª série  

Versão de Janeiro 

10 de Janeiro（ ter）  

Vamos realizar a Reunião Kakizome no dia 11 de Janeiro(qua)。 

O trabalho escrito será exposto no ginásio. 

Venham apreciar as obras da Reunião kakizome que praticaram durante as aulas e as férias de inverno 

Data e horário da exposição：18（qua）・19（qui）de Janeiro 8：30 ～ 17：00 

20（sex）de Janeiro  8：30 ～ 16：00 

Local da exposição：Ginásio do Yoshihama Shogakko 

Principais eventos de fevereiro 

１日（qua）Reunião geral 

２日（qui）①②Teste NRT 

（Jap・Mat） 

 ３日（sex）①②Teste de inteligência 

１０日（sex）Mensalidade  

Mini conserto 

Teste gambari de kanji 

１１日（sab）Dia da fundação 

１７日（sex）Teste gambari de Matemática 

２０日（seg）⑥Comitê（Último） 

２３日（qui）Aniversário do Imperador 

２７日（seg）⑤Festa de despedida da 6ª série 

Caso se mude repentinamente, informe-nos 

imediatamente. Obrigada. 

 

 

 

※10 de Janeiro 

※Exceto sab・dom・feriados 

Principais programações de Janeiro  

１０日（ter）Reunião geral、３ aulas【Saída 11:40】 

      Mensalidade 

１１日（qua）①②Reunião Kakizome、Início da refeição、

⑥Comitê ③④Piscina（Classes 1・2） 

１２日（qui）Medição corporal 

⑤My time line Seminário (prevenção de desastres) 

１４日（sab）Exposição de Arte Infantil da Cidade de 

Takahama  ～Até dia 15（Museu de artes Kawara） 

１５日（dom）Dia da família（Sem TV・Game） 

１６日（seg）③④Piscina（Classes 1・3） 

１７日（ter）Comitê da saudação (bem-estar) 

１８日（qua）Exposição de Kakizome8:30～17:00（～20） 

（Só o ultimo dia até as 16:00） 

２０日（sex）⑥Reunião para ouvir professores do Chugakko 

２４日（ter）Comitê da saudação（Refeição escolar） 

２９日（dom）Maratona da cidade de Takahama 

３０日（seg）Reuniã explic do Chugakko（Apenas quem quiser） 

３１日（ter）Semana de estudos do gambari teste（～16/2） 

       

 

Mensalidade de Janeiro 

Refeição ４，８００円 

Materiais ３，２００円 

Poupança ３，０００円 

Total １１，０００円 

（Débito：10/01） 

Faltam 

 

 

       

Para a Formatura 

48 dias 


