
Já se passou um mês desde o ingresso a creche. As crianças estão aos poucos  

acostumando com o novo ambiente e conseguem passar mais dias com um sorriso durante o dia. 

Ainda temos a preocupação sobre a infecção pelo novo coronavírus, mas continuaremos com a 

lavagem das mãos, gargarejos e desinfetação. 

Além disso, a saúde da criança em primeiro lugar , tomaremos todos cuidados necessários e 

agradecemos a compreensão de todos. 

 

「Clube de Segurança no Trânsito do Hibari Hoikuen」  
Como parte da atividade da creche, continuaremos a participar da Campanha de Prevenção de 

Acidente nas Ruas. Uma vez ao mês, os membros da Associação do Hibari (Antigo associação 
dos pais), irão se revezer e farão a vigilância de segurança na hora de vir buscar a 
criança.Agaradecemos a todos e vamos nos esforaçar com a colaboração de todos. 

Previsão dos eventos de 

Maio 

1 Sáb  

2 Dom  

3 Fer Dia da Constituição 

4 Fer Dia do Verde 

5 Fer Dia da Criança 

6 Qui Exame de saúde  

7 Sex  

8 Sáb  

9 Dom Dia das mães 

10 Seg  

11 Ter Segurança de trânsito 

12 Qua  

13 Qui  

14 Sex  

15 Sáb (consulta educacional) 

16 Dom  

17 Seg  

18 Ter  

19 Qua Simulação de calamidades 

20 Qui Festa dos aniversariantes・Dia 
de cobrança 

21 Sex (Excursão de primavera) 

22 Sáb 	 	 	 	  

23 Dom  

24 Seg  

25 Ter  

26 Qua Débito em conta・Aberto às crianças 
da vizinhança 

27 Qui  

28 Sex  
29 Sáb  
30 Dom  
31 Seg  

 
 
 
 
 
 
 

Programação 
	Os futuros eventos serão programados em base a situação da infecção 
pelo novo coronavírus. Sobre a excursão de primavera solicitamos que 
aguardem mais um pouco até a decisão e estaremos comunicando. Creio 
que todos deviam estar anciosos pelo evento, mas pedimos desculpas e 
solicitamos a compreensão de todos. 

Garrafa térmica 
(Nentyou, nentyu e nensho gumi) 

 
As crianças são muito ativas e 

perdem muito líquidos. 
＊Enviem todos os dias a garrafa  
térmica com chá 
＊Por medidas de higiene,  
evitem as garrafas com canudo 
＊As garrafas devem ter alça  
para pendurar no ombro, para  
poderem levar nos passeios. 
 

Comunicado 
�Sobre as despesas gerais� 

Todos os meses, a despesas gerais serão descontados através do débito automático. 
・Associação das mães	  
・Livro ilustrado(acima do aka gumi)   
・Alimento básico e guarnição(crianças de 3-5 anos) 
� O débito automático é realizado todo dia 26 de cada mês.(caso o banco esteja fechado, 

ficará para o dia seguinte) 	 	  
� As pessoas que farão o pagamento em dinheiro, o envelope será entregue 

um dia antes da data do pagamento que é todo dia 20 de cada mês. 
 

Entre em contato consoco caso deseje realizar o procedimento de débito automático.  
	

※Pagamento em dinheiro 
	 『No dia estipulado do pagamento』por favor entregar o pagamento sem a necessidade de 

troco, diretamente na diretoria de manhã. 
 

Evitar aglomerações das crianças em creche não é uma tarefa fácil, 
mas utilizando criatividades, pudemos criar brincadeiras que evitam 
aglomerações, ambientes fechados e contato prôximo. Continuaremos  
com o uso de máscaras, desinfetação, lavagens das mãos e gargarejos. 

Solicitamos a compreensão de todos. 

Solicitação do registro no 
sistema Kizuna Net 

Já se cadastraram  no 
sistema? No dia 27/abr(Ter) as 
16h foi enviado uma mensagem 
teste. 

Às pessoas que ainda não 
realizaram o cadastro, por favor 
se cadastrarem. 

Solicitamos que guardem o 
aviso de registro que foi entregue 
até a formatura. 
 

Informativo da creche 
Maio 

15/maio(sáb) das 9:00~12:00, haverá a consulta 
educacional 

Os pais poderão conversar sobre quaisquer dúvidas ou 
preocupações que tiverem sobre o cotidiano da criança na 
creche ou em casa, por não haver oportunidade no dia a dia.      

Podendo ser adiado caso haja a emissão de Medidas de  
Prevenção Prioritárias para a Contenção da Propagação do 
coronavírus. Solicitamos a compreensão. 

令和 3 年 5 月号 


