ספטמבר  -2017תשרי תשע"ח

הורים יקרים,
החודש הראשון של שנה"ל הגיע לסיומו .אני שמחה לשלוח לכם סיכום של האירועים והפעילויות שחווינו
במהלכו.
פתיחת שנה  -התחלה חדשה ,שתמיד מלווה בהתרגשות.
את ההתרגשות הגדולה ביותר חוו  117תלמידי כיתות א' אשר הצטרפו למשפחת "הרצל" .תלמידי כיתות
ו' ליוו ,חנכו והקלו את השתלבותם בביה"ס בהפסקות ובפעילויות משותפות בכיתות.
בסיומו של השבוע הראשון התאספנו למופע בית ספרי נפלא של נגן החצוצרה אריק דוידוב .
לפני היציאה לחופשת ראש השנה התכנסנו במעגלים בחצר לשירה בציבור ,ברכות ואכילת תפוח בדבש.
בהפסקה פעילה הכינו התלמידים אגרות ברכה לשכנים בבתים הסמוכים לביה"ס ונציגי כיתות ו' יצאו לחלק
אותן בתיבות הדואר.
כיתות ג' השתתפו בסדנת שופרות ולמדו כיצד מכינים שופרות .
בטקס מרשים ,אשר הכינה כיתה ד 4ציינו את יום כיפור וסוכות.
בהפסקה פעילה נוספת ,הכנו קישוטים לסוכה מניירות ממוחזרים וקישטנו את הסוכה שנבנתה בחצר
באדיבותה של משפחת אליאס -רז.
תלמידי כיתות ה'  ,העבירו בכל הכיתות ,באחריות ראויה להערכה ,פעילות ערכית על שיתוף והשתתפות.
הפעילות התקיימה במסגרת תוכנית שגרירי מפתח הל"ב .אחת חודש ,לאורך כל השנה ,תהיינה שתי כיתות
שיתכננו וילמדו את שעת מפתח הל"ב בכיתות בהתאם לערך אותו החודש.
כיתות א ,4ב 1ו-ב 3לקחו חלק ב"שיעור הגדול בעולם"  .זהו מיזם מתוקשב עולמי ,בחסות האו"ם ,להגברת
מודעות הילדים לצדק ושמירה על זהותם ,זכויותיהם ומניעת אי שוויון.
תודתי והערכתי הרבה לכל המורות אשר יזמו וקידמו את כל הפעילויות הנ"ל.
בין חג לחג שבנו לשגרת למידה ...המחנכות קיימו שיחות אישיות עם הילדים ,בכל השכבות החלו שיעורי
ההעשרה במסגרת התל"ן ,הילדים בחרו תחומי עניין ,תוכנית מצוינות "אמירים" החלה ב 3 -שכבות ומיד
לאחר חופשת הסוכות יחלו שאר השיעורים הייחודיים במערכת השעות (מקבצים ,היוזמה הבית ספרית,
קורסי הבחירה) .גם קבוצות המעורבות החברתית בביה"ס( ,מועצת תלמידים ,מועצה ירוקה,נאמני בע"ח,
נאמני ספורט ) תחלנה לפעול מיד לאחר החופשה .ההשתתפות בהן פתוחה לכל המעוניין.
ב 25/9-התקיימה ישיבת הנהגת ההורים הראשונה לשנה זו בנוכחות מלאה של נציגי כל הכיתות!! בהצלחה
לתמי בן שמעון ואורון רוס שנבחרו שוב כיור"ים .שיתוף הפעולה של כולנו חשוב ותורם להצלחתנו.
אני רוצה להודות במיוחד על מיזם "נשק וסע" -לכל ההורים המגיעים בכל בוקר ומקבלים את פני ההורים
והילדים ,פעילות מבורכת עבור כולם!
חופשת סוכות לפנינו וב 15/10/17 -נשוב ללימודים.
חג שמח  ,שלכם ,תמר רבינר.

