
 
10 / Out (sáb) será realizado o Undokai 

(Gincana esportiva) 
 

As crianças estão super anciosas e entusiasmadas por esse dia. Este ano 
também será realizado com horários divididos por classe. Para que não 
haja aglomeração no Kokonatsubashi koen, estaremos enviando 
posteriormente a programação com maiores detalhes. 

Temos pouquíssimas vagas de estacionamento, solicitamos a 
colaboração de todos para que venham de bicicleta, a pé ou carona. 
Por favor, solicitamos que não estacionem o carro em 
estacionamentos comerciais prôximos.	  
	  

★Os peixinhos Medaka e Tanago são os novos amiguinhos� 
	 Ganhamos um pequeno medaka e um tanago brilhante. As 
crianças ficaram curiosas em ver a diretora distinguir o medaka do 
tanago e dividir em aquários separados. Vinha um atrás de outro para 
espiar enquanto dizia: O que você vai fazer, diretora? Pude ver a 
graciosas crianças se divertindo ao ar livre e quando retornavam para 
a sala, ficavam espiando o aquário enquanto diziam: Quanto peixe! 
Os peixes também comem comida? � 

 
 

Informativo da creche 
Outubro 

令和 3 年 10 月号  

Previsão de eventos de Outubro 
1 Sex  

2 Sáb 	 	 	 	 	  

3 Dom 	 	 	 	 	 	 	  

4 Seg  

5 Ter  

6 Qua  

7 Qui Exame médico 

8 Sex 	 	 	 	 	 	 	 	  

9 Sáb Undokai 

10 Dom 	  

11 Seg  

12 Ter  

13 Qua  

14 Qui Similação de catástrofe 

15 Sex Excursão de outono 
Treino de segurança no trânsito 

16 Sáb  

17 Dom  

18 Seg  

19 Ter  Atividades de conscientização 
sobre direitos humanos 

20 Qua Dia de batata 
Cobrança das despesas gerais 

21 Qui Festa dos aniversariantes 

22 Sex  

23 Sáb  

24 Dom  

25 Seg  

26 Ter Débito em conta 

27 Qua  

28 Qui Ao zora kyushoku (refeição ao ar 
livre) 

29 Sex  
30 Sáb  
31 Dom  
＊Previsão de eventos de Novembro＊  

Dia 11(qui) Festa dos aniversariantes 
Dia 25(qui) Treino de apresentação 

Troca de roupa em Outubro. No entanto, ainda há dias quentes 
podendo passar com roupa de manga curta, mas ao vir e/ou na busca é bom 
agasalhar-se com uma blusa. Não necessita ser roupa grossa. As crianças 
se movimentam ativamente e ainda podem suar. Seria uma boa deixar 
roupas que possam se ajustar com o clima. 

☀  Excursão de Outono	 ☀ 
Dia 15 / Out (sex) as crianças e os professores farão um passeio. 

“Com a mochila nas costas, a garafa térmica no ombro e de mãos 
dadas com o coleguinha, elas vão passear...” Estão tão anciosos!!  
＊Solicitamos que preparem o obentô. O oyatsu (guloseimas) será 

por conta da creche. (Todas as crianças participarão do passeio, desde 
o MOMO ao AO gumi.) 
＊Mais detalhes sobre a excursão, estaremos informando  

posteriormente. 
�Mesmo que chova, devem trazer o bentô por 
 não haver refeição na creche. 

 

 Aos poucos podemos sentir a chegada do outono e as crianças estão curtindo o 
mâximo brincar ao ar livre. Podemos ver que as crianças depois da primavera e 
verão se desenvolveram de mente e corpo. 
 Em outubro estamos planejando vários eventos como undokai, a excursão etc, 
pelos quais as crianças estão anciosas. Embora ainda estarmos passando com a 
epidemia do Covid-19, gostaria de deixar o possível, várias experiências e 
recordações da creche. Na creche ainda continuamos com os cuidados como lavar 
as mãos e desinfetando e tomando muito cuidado com as condição física, solicitamos 
a cooperação de todos. 
 

Campanha de Auxilio Akai Hane (pena 
vermelha) 
 

Entregamos a todas as crianças penas 
vermelhas. 

É uma boa oportunidade para conversar com os 
filhos sobre as atividades desta campanha. 

Além disso, deixamos a caixa coletora de 
doações na entrada da creche, para quem quiser 

★Cobrança das despesas gerais de Outubro★ 
◎Pagamento em dinheiro será no dia 20(qua)・21(qui) 
◎Débito em conta será no dia 26(ter) 
	 	 	 	 	 	 	 Por favor verificar o saldo bancário um dia antes do           

débito automático. 
 


