
令和元（2019）年１１月２０日 

保護者の皆様 

ブカレスト日本人学校 

校 長 清水 哲也 

 

第４回保護者会・学級懇談会のご案内 

 

向寒の候、保護者の皆様には、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より、当校

の教育活動にご理解、ご協力いただきありがとうございます。 

さて、学級懇談会および保護者会を次の通り実施いたします。お忙しいこととは存じます

が、出席くださいますようご案内いたします。 

 

 

１ 日 時     令和元年１２月４日（水） 午後２時４０分～午後４時００分 

 

２ 時程及び場所  午後２時４０分～３時１０分  学級懇談会【各教室】 

          午後３時２０分～４時００分 保護者会（全体）【Ｂ棟ホール】 

 

３ 内 容     （１）学級懇談会 

① 学級の様子 

②冬休みの家庭学習と生活 

（２）保護者会 

①第２回学校アンケート 

② 冬休みの生活について 

③ スキー学習について 

 

４ その他   ⑴ 下校バスは通常通り４時１０分に運行いたします。 

         乗車されない場合は、事前にご連絡ください。 

⑵当日は、もちつき大会がありますので、１・２年生の下校時刻も、 

16 時 10 分となります。 

⑶スリッパ等の履き物をご用意ください。 

⑷その他、ご不明な点がありましたら、下記担当までご連絡ください。 

 

【問い合わせ先】 

ブカレスト日本人学校 

担当：山田由香里 

TEL：021-222-1985 

 



În atenţia părinţilor                                                                                                     20 noiembrie 2019  

                                   ŞCOALA JAPONEZĂ BUCUREŞTI  

                                                                                                                       Director: Shimizu Tetsuya 

 

A PATRA ŞEDINŢĂ CU PĂRINŢII・DISCUŢII PE CLASE 

 

 Primiţi, vă rugăm, salutul nostru călduros acum, când ne pregătim să întâmpinăm iarna. Vă 

mulțumim pentru sprijinul pe care ni-l acordați în activitatea noastră cu elevii. 

 Vă prezentăm, în cele ce urmează, programul după care se vor desfăşura a patra şedinţă cu părinţii 

şi discuţiile pe clase de studiu. Sperăm că veţi reuşi să găsiţi timpul necesar pentru a putea participa 

la aceste acţiuni. 

1. Ziua de desfăşurare şi orele: miercuri 4 decembrie 2019, orele 14:40-16:00. 

2. Programul detaliat 

                     14:40-15:10 Convorbiri pe clase (în fiecare sală de clasă) 

                     15:20-16:00  Ședință cu toți părinții (clădirea B) 

3. Detalii de discutat 

                      (1) La convorbirile pe clase  

1. Despre aspectul clasei în prezent 

2. Despre temele  pentru vacanța de iarnă și despre petrecerea timpului în vacanță 

 

               (2) La ședința cu părinții 

 

1. Despre chestionarul cu numărul 2 cu privire la școală 

2. Despre petrecerea timpului în vacanța de iarnă. 

3. Despre tabăra de schi 

4. Altele 

⚫ Autobuzul de întoarcere va funcţiona după programul normal, cu plecare la ora 16:10. 

Persoanele care nu vor folosi autobuzul în această zi sunt rugate să ne înştiinţeze din timp.  

⚫ În ziua acțiunii, la școală va avea loc sărbătoarea turtelor „mochi”. Din această cauză, și copiii 

claselor 1-2 vor pleca acasă la ora 16:10.  

⚫ Vă rugăm să vă aduceţi papuci sau încălţăminte pentru interior. 

⚫ Pentru orice nelămurire legată de această înștiințare, vă rugăm să vă adresați dnei profesoare 

Yamada Yukari la școală, tel. 021-2221985.  


