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Mesmo com dias chuvosos e nublados conseguimos realizar teste físico
no campo externo. Arremesso de bola de soft baseball, corrida de 50
metros e salto em metros foram realizadas com sucesso e todos os alunos
do 4º ano participaram.
Muitos diziam「 Nossa! superei meu recorde!!」, como alunos veteranos
foram rápidos ao formar filas e se organizarem sem muito tumulto.
Aos poucos estão tendo conciência de que estão crescendo, isso é importânte para o
desenvolvimento de cada um. Aos responsáveis pedimos que continuem medindo a
temperatura corporal todos os dias e anotando no kenkou card.
Desde já agradecemos a colaboração de todos.
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Mensalidade
Materiais
2,500 yen
Merenda
4,500 yen
Total
7,000yen
Será debitado dia 09/06 qua .



 

Agenda de julho
Dia 07/07, 08, 09 Reunião ind. de pais e mestres
16 sex
Reunião do grupo da rota
19 seg último dia da merenda escolar
20 ter Cerimônia de encerramento
do 1º trimestre

 
 
 

 A aula com presença do responsável que seria realizada no dia 04/06sex foi cancelada. Em breve
remarcaremos uma nova data. No dia da reunião individual de pais e mestres a foto ficará exposta no
corredor em frente da sala da criança. Para os que desejam comprar a foto, favor avisar o professor
responsável.

 No dia 11/06 sex o curso de primeiros socorros dos professores foi adiada devido a prorrogação do
estado de emergência. Por esse motivo as aulas do 4ºano serão de 06 aulas

☆ No dia 25/05 foi realizado o Curso do meio ambiênte de Obu ☆
Na aula de estudos sociais, as crianças estão estudando sobre o meio ambiênte. E o tema desse
curso foi Para onde vai o lixo que produzimos no dia a dia? descobriram a existência dos grandes
depósito de lixo, onde o lixo é reciclado e incinerado. O curso foi lecionado pelos representantes do
departamento do meio ambiênte da preifeitura de Obu. Pensaram em como diminuir a quantidade de lixo
que produz no dia a dia.
Pedimos aos responsáveis que converse com as crianças sobre como diminuir o lixo doméstico.



