אוקטובר 2017

הורים יקרים,
חופשת סוכות הסתיימה ואנחנו "אחרי החגים" ,בשגרת לימודים ועבודה שוטפת.
מהן הפעילויות המרכזיות שחווינו בבית הספר במהלך חודש אוקטובר ?
"שבוע העליות"
תלמידי כיתות ג'-ו' השתתפו במפגשים חווייתיים ומרגשים עם עולים חדשים ועולים ותיקים מארצות
מוצא שונות .
סבתות ,הורים ,מכרים ,תלמידים מבית הספר ,מורות וסייעות מהצוות ,הסכימו לחלוק עם התלמידים
את זכרונותיהם מהארצות מהן עלו ארצה ,ובחוויות מקליטתם בארץ .החכמנו מסיפורי העליה.
נחשפנו לתקופות אחרות של מה שהתרחש במדינה ,לתרבויות שונות ,לחוויות קליטה אישיות
ולמסרים אישיים מרגשים.
מכתיבת הרשמים ומכתבי התודה שכתבו הילדים לאורחים ,לאחר ההרצאות ,עולה כי כל הילדים
התרגשו מאוד מהסיפורים ששמעו.
עוד בנושא עליות :כיתות ו' למדו באופן מעמיק על העלייה לארץ במרכז למידה שהכינו עבורן מחנכות
השכבה.
קבלת ספר תורה לכיתות ב'
בשמחת תורה מתחילים את קריאת התורה "מבראשית" .גם תלמידי כיתות ב' שלנו החלו בימים אלו
ללמוד את ספר בראשית .מיד לאחר החופשה התאספו הורי כיתות ב' לעטוף יחד את ספרי התורה.
הילדים אפו חלות וביום שישי לפני כשבוע התכנסנו בבית הכנסת בשכונה לקבל בחגיגיות את ספר
התורה.
נפש בריאה בגוף בריא
"אוטובוס ההליכה" החל את פעילותו ב ,27/10-בהשתתפות תלמידים צועדים רבים שנהנו מהליכה
משותפת במזג אויר נפלא .חברי המועצה הירוקה הם שדאגו לפרסם ולעודד את חבריהם בכיתות
להצטרף להליכת הבוקר והובילו את הצועדים כשהם בולטים בחולצות הירוקות.
יום קודם ,יצאו כל תלמידי ביה"ס לציין את יום ההליכה הבינלאומי בהליכה בסביבת ביה"ס.
בימי ראשון ,בהפסקה הגדולה ,חזרנו ליהנות מהפסקות פעילות ספורטיביות אותן מפעילה קבוצת
נאמני ספורט שהוקמה השנה בבית הספר מנציגי כיתות ה'-ו' .
התנדבויות הורים (סקראץ' ומתמטיקה)
גם השנה ייהנו תלמידי כיתות ד' במהלך  12שבועות מלימוד תוכנת הסקראץ' ע"י הורים מתנדבים.
מהתנדבות נוספת של הורה מחכימים תלמידים מצטיינים במתמטיקה מכיתות ה'-ו' .
אני מברכת ומודה על היוזמה והרצון הטוב של הורים מתנדבים אלו.

מגשרים צעירים
קבוצת המגשרים שהוכשרה לתפקיד בקורס גישור ,שהוענק לביה"ס ע"י "רוטרי כרמל" ,החלה
לפעול .קיימנו לאחר סוכות מפקד פתיחה בנושא .
לכל כיתה צמודים שני מגשרים והילדים מוזמנים לפתור קונפליקטים בין חברים ובכיתה בתהליך
גישור שמנוהל ע"י הילדים.
פעילויות בנושא בע"ח
דורון ויינמן ,זואולוג ,נפגש עם תלמידי כיתות ה' .
המפגש עסק בהמצאות חדשניות וברובוטיקה ,ובשילובן בחיינו .תוכנית המפגשים עם דורון ,בעוסקים
בעולם החי הינה שש שנתית וכל תלמידי ביה"ס יהנו ממנה פעמיים בשנה.
שיפורים במבנה
במהלך החודש האחרון התחדשנו :בשירותים בקומת הגשר בבניין הצעירים ,בכסאות לחדר
המחשבים ובמספר מסכי הקרנה כיתתיים.
בחופשת סוכות תחמנו את החלק האחורי של הספריה בדלת ובמחיצת גבס על מנת שנוכל לחזור
ולקיים החלפת ספרים ללא חשש לסדר ולהיעלמות ספרים .אנו בשלבי התארגנות ובעוד כחודש יגיע
ריהוט חדש ונפתח את ספריית החלפה כבעבר.
קול קורא לפדגוגיה חדשנית :במסגרת פרוייקט "מתחמי למידה ,"M21בי"ס הרצל הגיש מועמדות
לתמיכה תקציבית של משרד החינוך להקמת מתחם למידה מקדם פדגוגיה חדשנית .נקווה שנזכה
במענק !
שוטף
 תהליך גביית כספי ההורים נמשך .יש לנו בעיה לגבות באמצעות כרטיס האשראי ,אך נודה לכם עלשליחת המחאות .תודה לכל ההורים שכבר הסדירו את התשלומים !
 תזכורת :תאריך אחרון להגשת בקשה למלגה עד ה.10/11/17- תלבושת ביה"ס :סווטשרטים עליונים חייבים להיות חלקים עם סמל ביה"ס (רק תלמידי כיתות ו'יכולים להגיע עם סווטשרט חלק ללא סמל).

בברכה ,שלכם ,תמר רבינר

